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Dræning og grundvandsdannelse
Dræning af dyrkede højbundsjorde er en indikator for langsom ned-

sivning af overskudsnedbør og deraf følgende overfladenær afstrøm-

ning og reduceret grundvandsdannelse. Viden om dræningsintensi-

teten på dyrkede arealer under forskellige jordbundsforhold kan 

derfor anvendes ved kortlægning af mulighederne for nedsivning af 

overskudsnedbør og i forbindelse med hydrologisk modellering.

BJARNE HANSEN
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Nedsivning af overskudsnedbør og grund-
vandsdannelse er vigtige parametre i alle vand-
transport- og vandbalancebetragtninger. Man-
glende nedsivning medfører temporær 
vandmætning i vækstlaget eller dybere i profi-
let over dybereliggende grundvandsmagasi-
ner. Mulighederne for nedsivning afhænger 
bl.a. af jordens geologiske oprindelse, lerind-
hold og forekomsten af makroporer, der er 
dannet efter aflejringen af sedimentet. Op-
sprækningen kan skyldes såvel pedologiske 
processer (bl.a. ormegange/rodgange, kalk-
udvaskning og udtørring/opfugtning) som 
forhold i forbindelse med aflejringen af sedi-
mentet (bl.a. tektoniske sprækker). Som re-
sultat af bl.a. disse forhold er jordlagenes hy-
drauliske ledningsevne ofte størst i 
vækstlaget, hvorefter den aftager med tilta-
gende dybde. 

Tidligere undersøgelser og kortlægn-
ing
Der blev i begyndelsen af 1980’erne gennem-
ført en landsdækkende kortlægning af beho-
vet for afvanding på landbrugsarealer /1/. 
Denne kortlægning omfattede både det reci-
pientafhængige afvandingsbehov, der skyldes 
arealets niveau i forhold til vandstanden i re-
cipienten, og det tekstur- og strukturbetin-
gede afvandingsbehov, der skyldes mang-
lende gennemtrængelighed i undergrunden. I 

den forbindelse blev der udviklet en metode 
til udpegning af områder med større eller 
mindre tekstur- og strukturbetinget afvan-
dingsbehov på grundlag af kortlagte jord-
bundsparametre og oplysninger om drænin-
gens omfang. Metoden blev baseret på kort 
over landskabselementer, sandet og leret un-
dergrund og farvekoder i Den Danske Jord-
klassificering, der angiver teksturen i pløjela-
get. Oplysninger om drænede arealer blev 
hovedsagelig baseret på en landsdækkende 
undersøgelse udført af Landskontoret for 
Planteavl 1972-73 /2/. Gennem de lokale 
planteavlskonsulenter blev der for ca. 920 
landbrug indsamlet oplysninger om 1) ejen-
dommens samlede areal, 2) hvor stor en del 
af arealet, der var drænet, og 3) hvor stor en 
del af arealet, der havde behov for omdræ-
ning, supplerende dræning og nydræning for 
henholdsvis mineraljord og lavbundsjord. De 
enkelte landbrug blev markeret på kort (1:
50.000), hvor størstedelen af ejendommens 

areal var placeret. På kommuneniveau blev 
der beregnet arealer for afvandingsklasserne 1 
til 4 med afvandingsbehov på henholdsvis 75-
100 %, 50-75 %, 25-50 % og 0-25 % af arealet. 
Resultaterne af denne undersøgelse er publi-
ceret på kort i målestok ca. 1:800.000 /3/. Det 
blev vurderet, at udpegning af dræningsk-
lasser var så usikker, at der ikke var basis for 
kortlægning i en mere detaljeret skala. 

Siden denne kortlægning blev gennemført, 
er flere data blevet tilgængelige på digital 
form og der er udviklet bedre GIS værktøjer. 
Derfor er der mulighed for at udarbejde for-
bedrede metoder til kortlægning af det tek-
stur- og strukturbetingede afvandingsbehov. 
Ovennævnte metode har den svaghed, at de 
anvendte geologiske oplysninger kun forelå 
på digital form i mindre detaljeret skala end 
nu, hvor der foreligger digitale geologiske 
kort i skala 1:25.000 for ca. 82 % af landet /4/ 
og hele landet er kortlagt i skala 1:200.000 /5/. 
Boringsdatabasen Jupiter /6/ indeholder data 
om tykkelse af lerlag, mægtigheden af den 
kalkfri zone og farver, der kan anvendes i kort-
lægningen af skiftet fra iltede til ikke iltede 
jordarter. Desuden foreligger flere georelate-
rede oplysninger om drænede arealer indsam-
let ved interviewundersøgelser udført af Hede-
selskabet 1983-89 /7/, /8/. Fra disse 
undersøgelser foreligger oplysninger om bl.a. 
arealanvendelse og dræning på markniveau 
for 17 oplande svarende til ca. 1300 marker. 
De enkelte marker er afgrænsede på kort 1:
10.000. Placeringen af arealerne og 

Figur 1. Fordeling af drænprocenter i Landskon-
torets undersøgelse, efter /2/.
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procent og geografisk placering på ejendom-
sniveau. En drænprocent på 50 kan således 
f.eks. dække over en drænprocent på 100 for 
halvdelen af markerne og 0 og for den anden 
halvdel på grund af forskellig jordtype mv. 
Desuden er den geografiske placering af are-
alerne mere usikker med deraf følgende 
usikkerhed ved bestemmelse af de enkelte 
jordbundsparametre. Det gælder især para-
metre, der er bestemt med stor detaljerings-
grad og kortlagt i f.eks. 1:25.000 og i mindre 
grad for parametre, der er bestemt med min-
dre detaljeringsgrad og kortlagt i f.eks. 1:
200.000 eller 1:500.000.

Da der er et stort antal jordarter på de geo-
logiske kort, er den geologiske information 
forenklet til grusede, sandede, lerede og orga-
nogene aflejringer, hvor sidstnævnte kategori 
er udeladt af korrelationen på grund af mang-

lende data. Tilsvarende er der udeladt et stort 
antal landskabselementer, hvoraf nogle altid 
er karakteriseret ved et recipientafhængig 
afvandingsbehov, som f.eks. marsk eller litto-
rina. Antallet af landskabselementer er derfor 
reduceret til at omfatte hedeslette, bakkeø og 
moræneaflejringer. Forenklingerne er nød-
vendige, fordi der i datamaterialet vedrø-
rende drænede arealer ikke findes data for 
mange af de andre jordarter eller landskabs-
elementer. Som det fremgår af tabel 1 med-
fører justeringen af datagrundlaget lidt dår-
ligere korrelationer. 

Af tabel 1 fremgår desuden, at korrelatio-
nen som forventet er størst for parametre, 
der repræsenterer dybere jordlag og mindre 
for landskabselementer og for tekstur i pløje-
laget. Korrelationen mellem tekstur i pløje-
laget og drænprocenten skyldes hovedsagelig 
en korrelation mellem tekstur i pløjelag og 
dybere jordlag. Den i særklasse bedste para-
meter er jordart fra Geologiske kort 1:25.000, 
i særdeleshed for data fra interviewoplandene 
fra Hedeselskabets undersøgelser, hvor oplys-
ningerne om dræning foreligger på markni-
veau. Korrelationen for jordarter på en skala 
1:200.000 er væsentlig dårligere og sammen-
lignelige med korrelationen for de gamle kort 
over leret/sandet undergrund i 1:500.000. 

Korrelationerne er overraskende små for 
kalkudvaskningsdybde og tykkelse af lerlag. 
Det kan skyldes en relativ lille variation i 
drænprocent på lerjordsarealer. For ca. halv-
delen af lerjordsarealerne i interviewunder-
søgelserne var dræningsprocenten >80 % og 
for kun 15-20 % af arealerne var dræningspro-
centen <50 %. For de relativ få lerjordsarealer 
med lille dræningsprocent kan der være lo-
kale forhold der spiller ind og som derfor 
ikke vil afspejle sig i lertykkelse eller i dybden 
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detaljeringsgraden er derfor væsentlig bedre 
end i Landskontorets undersøgelse. De fleste 
af disse oplande er beliggende i Jylland. 

Dræningsintensitet og jordbundspa-
rametre
Relationer mellem kortlagte jordbundspara-
metre og dræningsintensitet er bestemt på 
grundlag af datamateriale fra undersøgelsen 
udført af Landskontoret for Planteavl 1972-73 
og interviewundersøgelserne udført af Hede-
selskabet i perioden 1983-89. Arealer med en 
målt eller estimeret grundvandsdybde mindre 
end 5 m er udeladt for at undgå dræninger, 
der skyldes et recipientbetinget afvandingsbe-
hov. Derved er ca. halvdelen af markerne om-
fattende såvel sand som lerjorde udeladt.

For at undersøge hvilke jordbundsparame-
tre, der er korreleret med drænprocenten, er 
korrelationen mellem de enkelte jordbund-
sparametre og drænprocenten analyseret. An-
alyserne er udført med GLM-proceduren i 
SAS. En sådan analyse forudsætter bl.a., at da-
tamaterialet er normalfordelt. Da drænpro-
centen ikke er normalfordelt, hovedsagelig på 
grund af et stort antal arealer med drænpro-
cent på 0 eller 100, se fig. 1, er drænprocen-
ten transformeret efter følgende formel:

D = 1/log((drænprocent + 0.5)/
(100 – drænprocent + 0.5))

Der er generelt fundet langt bedre korrela-
tion mellem de enkelte jordbundsparametre 
og drænprocenten for data fra interviewunder-
søgelserne foretaget af Hedeselskabet end for 
data fra Landskontorets undersøgelse, se tab. 
1. Det skyldes formodentlig, at der i Lands-
kontorets undersøgelse kun er oplyst dræn-

Korrelation med data fra 
interviewundersøgelser,   udført 

af Hedeselskabet

Korrelation med data fra 
undersøgelse gennemført af 

Landskontoret

Jordbundsparametre Antal Korrelation, r2 Antal Korrelation, r2

Farvekode (tekstur i pløjelag)
Landskabselement

Forenkl. landskabselement
Geologi, 1:200.000

Forenkl. geologi, 1:200.000
Geologi, 1:25.000

Forenkl. geologi, 1:25.000
Leret/sandet undergrund
Kalkudvaskningsdybde

Lertykkelse

726
726
726
726
726
469
469
726
699
726

0,36
0,44
0,42
0,46
0,43
0,67
0,63
0,48
0,29
0,19

433
433
433
433
429
310
310
433
433
433

0,23
0,17
0,15
0,21
0,16
0,28
0,26
0,17
0,11
0,05

Tabel 1. Korrelationer mellem transformeret dræningsprocent (D) og jordbundsparametre for datamateri-
alet fra interviewundersøgelser gennemført af Hedeselskabet og drænundersøgelsen udført af Landskontoret 
for Planteavl.

Tabel 2. Multible korrelationer mellem transformeret dræningsprocent og jordbundsparametre.

Korrelation med data 
fra Hedeselskabets 

interviewundersøgelse 

Korrelation med data 
fra Landskontorets 

undersøgelse 

Jordbundsparametre antal Korrelation, r2 Antal Korrelation, r2

Landskabselement + Farvekode +
     Leret/sandet undergrund 

Landskabselement + Farvekode +
    Geologisk symbol, 1:200.000

Landskabselement + Farvekode +
   Geologisk symbol, 1:25.000

Landskabselement + Farvekode +
   Forenkl. geologisk symbol, 1:200.000

Landskabselement + Farvekode +
    Forenkl. geologisk symbol, 1:25.000

726
   
726

699

726

699

0,55

0,54

0,75

0,49

0,70

433

433

310

433

433

0,27

0,30

0,29

0,28

0,27
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af den kalkfri zone. Desuden kan der være ar-
ealer med et potentielt dræningsbehov, som 
af driftsmæssige eller økonomiske årsager 
ikke er drænet.

Resultaterne i tabel 1 tyder på, at landskab-
selement, farvekode fra Jordklassificeringen 
og en parameter for geologien i de dybere 
jordlag bør indgå i en model til estimering af 
drænbehov og muligheder for nedsivning. 
Modeller til beregning af dræningsprocent på 
grundlag af disse parametre er opbygget ved 
hjælp af GLM-proceduren i SAS. Multiple kor-
relationer for disse modeller er vist i tabel 2. 
Der synes at være mulighed for at estimere 
drænbehov og muligheder for nedsivning 
rimelig sikkert for områder, hvor geologiske 
kort 1:25.000 foreligger og med nogen større 
usikkerhed, hvor de geologiske oplysninger 
stammer fra kort 1:200.000.

I tabel 3 er vist estimerede dræningspro-
center beregnet på grundlag af data fra Hede-
selskabets interviewundersøgelser og model-
len med farvekode, forenklet 
landskabselement og forenklet geologi 1:
25.000. Værdierne er tilbagetransformeret fra 
variablen D, der er defineret tidligere. Der er 

ikke estimeret drænbehov for hedeslette med 
leret undergrund på grund af manglende 
data. De estimerede teksturbetingede dræ-
ningsprocenter for bakkeø er overraskende 
store, hvor der er grus eller sand i ca. 1 m 
dybde. Det skyldes antagelig, at der på bakke-
øer ofte ret overfladenært findes ler, der over-
lejres af grus eller sand. Dræningsbehovet 
skyldes i disse tilfælde de dybereliggende ler-
lag. Det skal dog bemærkes, at datamaterialet 
for landskabselementet bakkeø har været be-
grænset.

Anvendes den geologiske kortlægning i 1:
25.000 suppleret med 1:200.000, hvor den 
mere detaljerede kortlægning 1:25.000 mang-
ler, samt landskabselementer og farvekode 1-
6, fås en gennemsnitlig teksturbetinget dræ-
ningsprocent for hele landet på 39 %. De 
således estimerede dræningsprocenter er vist 
i figur 2. På grundlag af data fra den tidligere 
undersøgelse /1/ kan forskellen mellem tek-
sturbetinget og total dræningsbehov skønnes 
til ca. 9 % af de dyrkede arealer. Ifølge /9/ er 
ca. 49 % af landbrugsarealet drænet. Der er 
således god overensstemmelse mellem esti-
meret afvandingsbehov og aktuelle drænede 
arealer på landsplan. 

Vurdering af ny metode
I forbindelse med Suså-undersøgelserne 
1978-81 blev der indsamlet oplysninger om 
drænede arealer i Susåens opland /10/. Der 
blev udsendt spørgeskemaer til 800 landbrug. 
Ca. halvdelen af spørgeskemaerne blev retur-
neret. I tabel 4 er vist estimeret teksturbetin-
get dræningsbehov og drænede arealer bereg-
net på grundlag af besvarelserne. De drænede 
arealer omfatter her både teksturbetingede 
og recipientbetingede dræninger. Tages dette 
i betragtning er der rimelig overensstemmelse 
mellem estimeret dræningsbehov og 
drænede arealer.

I forbindelse med samarbejdsprojektet 
mellem Danmarks og Grønlands Geologiske 
Undersøgelse og Danmarks Jordbrugsforskn-
ing om Koncept for Udpegning af Pesticidføl-
somme Arealer blev Hedeselskabets oversigts-
kort over arealer, hvor der er projekteret eller 
udført dræning, digitaliseret for 4 områder 
ved Grundfør, Mammen, Bjerringbro og på 
Stevns /11/. Estimeret dræningsbehov og ak-
tuel dræning på højbundsarealer er vist i tabel 
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Figur 2. Estimeret tekstur- og strukturbetinget 
afvandingsbehov på dyrkede arealer. Afvandings-
behovet for byområder, skov og lavbundsarealer er 
ikke beregnet på grund af manglende data.

Forenklet geologi

Grus Sand Ler

Farvekode 1-2      Hedeslette
                             Bakkeø
                             Moræne

0
0
0

0
5
1

-
79
38

Farvekode 3         Hedeslette
                             Bakkeø
                             Moræne

0
6
1

0
15
3

-
84
56

Farvekode 4-6      Hedeslette
                             Bakkeø
                             Moræne

0
25
4

2
37
7

-
88
77

Tabel 3. Estimerede teksturbetingede dræningsprocenter ved forskellige kombinationer af farvekode (teks-
tur i pløjelag), forenklet geologi 1:25.000 og forenklede landskabselementer.
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5. Det fremgår heraf, at der for Stevns er rime-
lig overensstemmelse mellem estimeret dræ-
ningsbehov og aktuel dræning. For de øvrige 
områder er den registrerede aktuelle dræning 
langt mindre end det estimerede behov. Det 
kan skyldes en overvurdering af dræningsbe-
hovet i disse områder, idet der i ringe dybde 
findes veludviklede umættede sandlag, som 
sikrer en effektiv dræning. Den væsentligste 
årsag er dog sandsynligvis, at en stor del af 
dræningerne ikke er registreret, enten fordi 
de er udført af andre end Hedeselskabet eller 
fordi ældre dræninger generelt ikke er 
registreret. En stor del af lerjordsarealerne var 
således ifølge /9/ drænet allerede før år 1900.

Sammenfattende kan konkluderes, at det 
estimerede teksturbetingede afvandingsbe-
hov synes at være i rimelig overensstemmelse 
med kendte aktuelle dræninger. Afvandings-
behovet og mulighederne for nedsivning af 
overskudsnedbør kan estimeres med god 
sikkerhed, hvor den geologiske kortlægning i 
1:25.000 foreligger og med større usikkerhed, 
hvor man må anvende den geologiske kort-
lægning i 1:200.000. Bedre verifikation af 
modellen kræver yderligere indsamling af 
oplysninger om drænede arealer ved inter-
view, spørgeskemaer eller lignende. Den 
udarbejdede metode til kortlægning af arealer 
med dræning er væsentlig bedre end tidligere 
metoder og formodes anvendt  i forbindelse 
med fremtidige vurderinger af områdernes 
hydrologiske forhold.
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Estimeret dræningsbehov, % Registrerede dræninger, %
Fuglebjerg 67 66
Ringsted 66 72
Næstved 60 62
Rønnede 74 83

Holmegård 62 72
Haslev 68 90
Suså 68 76

Tabel 4. Estimeret teksturbetinget dræningsbehov og drænede arealer på ikke lavbundsområder i 7 kom-
muner i Susåens opland.

 Total areal, ha
Estimeret dræningsbehov, 

%
Registrerede dræninger, 

%
Stevns 11000 76 70

Grundfør 15000 54 15
Bjerringbro 39000 37 6
Mammen 15000 40 4

Tabel 5. Estimeret teksturbetinget dræningsbehov og drænede arealer på ikke lavbundsområder registreret 
i Hedeselskabets arkiver for 4 områder.


