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Vinteren 2017-18 var våd, og der stod vand på 
mange marker på Samsø. Sommeren 2018 var 
ekstrem varm og Samsøs landbrug løb tør for 
vandingsvand. Disse to yderligheder viser – 
ligesom med ujævn produktion af vedvaren de 
energi – at samfundet har stigende ud-
fordringer med at fordele og lagre nedbøren 
til forskellige formål. 

Gennemsnitsnedbøren stiger i Danmark – 
og også på Samsø – men det ser også ud til at 
blive mere ekstremt. Vi forventer at disse ten-
denser vil blive forstærket med klimaforan-
dringerne, som vi måske ser de første indika-
tioner på i disse år. Vi skal til at øve os på at 
opsuge, fordele og gemme regnvandet fra de 
store regnhændelser og våde vintre til at 
vande Danmarks grøntsagshave på Samsø om 
sommeren. Det udfordrer både landbruget, 
naturen og infrastrukturen.

Vi arbejder på Samsø med denne problem-
stilling i to projekter: Coast to Coast Climate 
Challenge og Biosamfund Samsø.

Landbruget er i gang
Landmændene er gået i gang. Der har i årtier 
været tradition for at grave vandhuller på 
Samsø – ofte med vandingstilladelser og 
tilført drænvand. De er også beskyttet natur, 
så der skal stå vand i bunden. Landmænd 
har drænet vandhuller og marker i mere end 
hundrede år, og ideen med også at opsamle 

vandet til vanding er ikke af ny dato. 
Derimod har ingen tilladelse til at hente 

vandingsvand i bækkene og kun få har 
tilladelser til at hente grundvand til vanding på 
Samsø. Så i 2018 var de eksisterende vandre-
ser voirs ikke store nok.

I projekt Biosamfund Samsø (http://bio-
samfund.samsoe.dk/) diskuteres bl.a. denne 
vandudfordring. Fx hvad kan landmanden selv 
gøre på sin jord for at dyrke regnorme og ind-
arbejde mere kulstof i jorden med efterafgrø-
der og reduceret jordbehandling, så jorden 
kan opsuge og holde bedre på vandet. 

Selve dyrkningsfladen er et kæmpe ’vand-
batteri’, som – hvis den funktion fremmes 

med reduceret jordbehandling og efteraf-
grøder – formentlig også kan reducere ero-
sion til vandløbene.

Store batterier – eller spare på vandet?
I sommeren 2018 tog nogle landmænd beslut-
ningen: Jeg har brug for nye eller større 
vand reservoirs. Det koster at etablere nye 
reservoirs, men det er nødvendigt at kunne 
vande løg eller kartofler og Samsø kommune 
har fået en del flere ansøgninger på vandreser-
voirs ind.

Brdr. Kjeldahl forsøger sig i stedet – med 
inspiration fra Israel og medfinansiering fra 
Bio samfund Samsø – med drypvanding af kar-

Drænvand som cirkulær ressource

Samsø er kendt som en solskins-ø med et turistvenligt tørt Store-

bæltsklima. Tørken i 2018 satte fokus på udfordringen med for lidt 

vand – og der er ved at opstå nye dilemmaer om drænvand til van-

dingsreservoirer for de mange grøntsagsproducenter på øen. Samti-

dig er store regnhændelser en udfordring for både landbruget og in-

frastrukturen. Der er behov for en debat om hvad vi kan bruge 

drænvandet til.
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Figur 1. Hvis markfladens nedbryderkæde fodres med organisk materiale kan jorden infilt-
rere og holde på mere vand
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tofler og løg – for at spare på vandingsvandet 
fra reservoirs. Det giver praktiske udfor drin-
ger at håndtere drypslanger, men kan vise sig 
at være rentabelt. 

Det illustrerer to forskellige strategier: at 
udvide batteriet eller spare på forbruget. De 
fleste samske landmænd regner nok på hvad 
der er bedst for deres situation. Ca. halvdelen 
af Danmarks landbrugsland er drænet – og 
her kan man måske blive inspireret af Samsøs 
vandhåndtering.

Kampen om drænvandet
Men reservoirvand i store bassiner giver 
også en helt ny udfordring og et dilemma i 
et tørt Samsø-klima: Vandreservoirs løber i 
princippet fulde af drænvand fra egne marker. 
Med de meget store reservoirs udnytter 
landmændene også vandet ved at pumpe det 
rundt og vande andre marker. Vandløbsloven 
har mange år på bagen og håndterer ikke 
sådanne tilfælde – kan det være et problem 
at vandet flyttes rundt i landskabet uden at 
løbe selv? Måske har vi en lovgivningsmæssig 
udfordring her mellem landbrugets og land-
skabet/naturens behov for vand?

Samsø Kommunes kommende vandres-
sourceplan – tidligere vandforsyningsplan - 
hvor man forsøger at regulere hvem der har 
adgang til hvilke vandressourcer på øen, ud-
fordres af disse problemstillinger i den 

igangværende revision. Grundvandet, bæk-
ken, sol og vind er samfun-dets fælles res-
sourcer – men er drænvand også det?

Det er et interessant dilemma, hvordan vi 
håndterer drænvandet under fremtidige kli-
mascenarier. For de fleste vil det give god 
mening, at vinterens drænvand opsamles i 
bassiner eller lavbundsområder – som ligner 
de vandhuller og lavbundsjorder, som histo-
risk er blevet drænet. Så vi kan få vandet til-
bage i landskabet – men det kan kræve nye 
overvejelser i forhold til regulering og jord-
fordeling. 

Vandet er en multifunktionel cirkulær res-
source, som vi kan blive bedre til at håndtere 
og bruge til de mange formål. Kan man på sigt 
lave en bedre – mere cirkulær og helhedsori-
enteret – forvaltning af vandet – inklusive 
dets næringsstoffer?

Cirkulær vandressourceplan  
– fertigation
’Landsbyspildevand’ – uden industrielle 
tilførsler – bør også kunne indgå i en cirkulær 
ressourceplan. Særligt burde det være interes-
sant for økologiske landbrug at recirkulere og 
på den måde få fat i anvendelige organiske 
næringsstoffer. Spildevandet kan med mem-
branfiltrering opkoncentreres for organisk 
materiale (til biogas) og derefter efterpoleres 
for fx tungmetaller. Man kan også filtrere 

bakterier og vira fra, så det ikke er sundheds-
skadeligt og vandet indeholder stadig vandop-
løseligt P og ammonium N. 

Det er påvist i to projekter på Samsø, se 
Miljøstyrelsens projekthjemmeside www.
ecoinnovation.dk: Irrigation Symbiosis og 
DOGAS.

Fremtidens renseteknologier kan altså po-
tentielt ’frigive’ mere vand til ’fertigation’, dvs. 
næringsstofberiget vandingsvand, i stedet for 
at bruge energi på at rense og lede vandet til 
en recipient. Man skal nok i starten bruge det 
til at vande foder- eller energiafgrøder i steder 
for grøntsager, men i princippet er det ’kun’ 
et mentalt problem. Ballen Rensningsanlæg, 
der renser ca. 70% af Samsø spildevand, ud-
leder omtrent samme mængde renset vand til 
Kattegat som et stort landbrug har i reservoirs.

Sørenden bliver igen et vandløb
Sørenden er Samsøs største ’flod’ – med et 
årligt udløb på ca 2,8 mio m3 – heraf 79% 
i perioden oktober-marts (Larsen & Ravn 
2018). Sørenden ledte oprindeligt sit vand 
(med et opland på ca 16 km2 af sydøen) til 
Stavns fjord. Op gennem 1900-tallet øgedes 
både næringsstofbelastningen i Sørenden og 
naturbeskyttelses-interesser i fjorden og den 
omkringliggende natur. 

I 1972 blev der sat en ’prop’ i Sørendens 
udløb i Fjorden og en pumpestation startede i 

Figur 2. Selv store vandreservoirs kan passes ind i landskabet som natur med landbrugsværdi

Drænvand
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Besser Made, så Rendens vand i stedet blev 
pumpet 17 m op over Sildeballe og ud i Katte-
gat. Sørenden blev til et ’spildevandsteknisk 
anlæg’ og blev administreret af Samsø 
Spildevand. 

Gennem de seneste årtier er store dele af 
Sørendens opland blevet separatkloakeret og 
vandets kvalitet er blevet væsentligt bedre. 
Men det er stadig en dybtliggende rende med 
et vigtigt formål for landbruget: at bortlede 
drænvand. 

Sørenden blev pr 1/5 2019 omklassificeret 
til et kommunalt vandløb og der arbejdes i 
øjeblikket på projekter med en forbedret 
håndtering af vand og næringsstoffer i Sø ren-
den. Vi har i foråret 2019 målt på N og P ind-
hold i vandet – og det lå på niveau med små 
vandløb i landbrugslandskaber på lerblandet 
jord med 3-6 mg NO

3
-N/l. Vi fortsætter en 

målekampagne for at se årstidsvariationen.
Det ultimative mål er at Sørenden igen fly-

der frit ud i Stavns Fjord – hvilket kræver 
store indsatser på både vand, natur og 
næringsstofforvaltning. Sørendens vand ville – 
hvis det i dag blev udledt til Stavns Fjord igen 
– tilføre fjorden mindst 12 tons N årligt. Det 
vil nok ikke blive tilladt med de strenge EU 
beskyttelser af naturen, selvom det måske 
ikke er så meget mere end for 100 år siden.

Tre slags vandbatterier
Samsø Kommune har netop fået lavet en hy-
drologisk helhedsplan i projekt Coast to Coast 
Climate Challenge (https://www.c2ccc.eu/) 
for at sætte fokus på og viden bag tiltag i tre 
delområder, som forskellige slags ’vandbatte-
rier’. De tre muligheder kræver tilladelser, 
men vurderes umiddelbart at være mulige – 
måske i forskellige etaper.

Det første delprojekt er Tranebjerg Mose, 

der ligger bynært som drænet mose med jagt/ 
vildtin-teresser. Et projekt har undersøgt, hvor 
meget vand der kan tilbageholdes ved heftige 
regnskyl fra overfladearealerne i Tranebjerg by 
og samtidig skabe ny natur og bedre adgangs-
forhold til rekreative oplevelser i Tranebjerg 
Mose. En rekreativ mose kan tilbageholde ca 
25% af vandet i Sørenden til Besser Made, og 
langsomt frigive det – og give nye oplevelser 
til Tranebjergs borgere.

Midtvejs på Sørenden ligger en golfbane 
med et større vandingsbehov om sommeren. 
De har i forvejen en række forbundne små 
vandreservoirs, som ligger ca et par meter 
over bundkoten på Sørenden ved golfbanen. 
Man kunne overveje at hæve bunden af 
Sørenden ved Langemark fx med en form for 
stemmeværk og lede vinterregnskyl ud i Kat-
tegat via de forbundne vandreservoirs, som 
evt. kunne udvides på Golfbanen. Det er et ret 
begrænset vandreguleringsprojekt, så der 
kunne ledes vand i ud overskudsperioder. På 
dette sted passerer ca. halvdelen af Søren dens 
vand.

Besser Made genskabes
Det tredje delprojekt er at naturgenoprette 
Besser Made, som er en ca 65 ha inddæm-
met og opdyrket/ græsset tidligere fjordarm, 
hvor landbrugsdyrkningen er intensiveret de 
seneste årtier. I 1950’erne var det meste tilsyn-
eladende græsset og til høslet. I dag er over 
halvdelen anvendt til intensiv kartoffelproduk-
tion og andre afgrøder, så jorden synker, 
mens tørstoffet brændes af. En væsentlig del 
af det dyrkede areal er i kote 0 eller -0,5.

Den hydrologiske modellering viser, at 
Maden kan tage meget store regnskyl, men 
det vil kræve accept af tidvise oversvøm-
melser. Maden kan ’rumme’ 255.000 m3, og 
hvis dette kun pumpes langsomt væk (fx med 
vind- eller solenergi), kan der spares meget på 
pumpeudgifter. Samtidig vil der blive en 
spændende ny fersk eng/ tidvis engsø (som 
Samsø har meget lidt af). Fersk eng vil få 
meget stor naturværdi i tilknytning til hele 
Stavns Fjord området, der er både Natura 
2000 område og yngle- og rasteplads for 
mange fugle, padder osv.

Besser Made er fredet nationalt, men er 
ikke inkluderet i Natura 2000-området, om 
end kom-munen forgæves har ansøgt om 
denne mulighed. Landmændene i området er 
interesserede i et naturprojekt – og måske 
kan jordfordeling være en nøgle til at få dette 
genoprettet med mere fersk vand og færre 
pumpeudgifter.

Uanset hvilke løsninger vi beslutter, kræves 
et større arbejde med tilladelser og et nyt 
vandløbsregulativ.

Vandets kvalitet kan være en 
 udfordring
Flere landmænd har foreslået at et sådant 
’reservoir’ i Maden også kunne bruges til 
vanding af afgrøderne i stedet for at pumpe 
det i havet. Vi har som omtalt målt ’normale’ 
mængder nitrat i vandet i forår 2019 – og vi 
skal i den kommende vinter måle hvor meget 
af andre uønskede stoffer (tungmetaller, pe-
sticider osv.) der kan være i vandet. 

De fire landsbyer langs Sørenden er kloake-
ret, men der findes stadig nogle landejen-
domme, der ikke har rensningsanlæg, så der 
er også humane ’vitaminer’ i vandet. Hvis van-
det skal kunne bruges til markvanding skal 
kvaliteten være i orden. Her kræves dialog 
med både Miljøstyrelsen og Fødevaresty-
relsen.

Intelligent ressourcevand
På Samsø er der nye dilemmaer med vandet 
– samt dets næringsstoffer. Vandreservoir og 
drænvandsanvendelsen er måske et forvarsel 
om, hvad man vil se i andre dele af landet i 
fremtiden med mere ekstremt vejr. 

Det giver både udfordringer, dilemmaer og 
muligheder at se samlet på vandet som en 
cirkulær ressource. Vi vil alle have vand til 
drikkevand, industri, landbrug og natur. Regn-
vandet tilfalder den jord det lander på, men er 
det også landmandes eget – eller en fælles 
ressource vi skal deles om – når det løber i 
drænrør eller pumpes til andre marker? Vi 
fornemmer et behov for at det bringes ind i 
diskussionerne i næste version af Vandløb-
sloven og andre tilpasninger til klimaforan-
dringerne.

En lokal del af løsningen på dilemmaerne 
kan blive en debat mellem aktørerne og en 
multifunktionel jordfordeling, som Samsø 
Kommune skal arbejde med i de næste plan-
perioder sammen med landbruget.
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Fig 3. Sørendens vand tjekkes for N og P 
med Sorbiceller. 
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Figur 4. Besser made vandstuvning ved 100 års hændelse uden at pumpen kører (Niras 2019).
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