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Lisbeth Wiggers

Vandafstrømning og jordbundsforhold
Vand strømmer til vandløbene som overfladisk afstrømning, gennem 

dræn og fra grundvandsmagasiner. Afstrømningsmønsteret har 

blandt andet betydning for risikoen for kvælstof- og fosfortab. Ved 

udarbejdelse af vandplaner og handleplaner i forhold til overflade-

vand er der behov for at målrette indsatsen mod de områder, hvor 

der er størst risiko for tab til vandmiljøet. Kan man beskrive afstrøm-

ningsmønsteret indenfor et opland ud fra tilgængelige jordbunds-

data? Resultaterne af denne undersøgelse peger på, at den eksiste-

rende landsdækkende jordbundskortlægning vil kunne anvendes til 

dette.

Afstrømningsmønsteret fortæller om oplan-
det. I nogle vandløb måles høje afstrømninger 
specielt i vinterhalvåret, når en stor del af 
overskudsnedbøren løber til dræn, mens der 
ikke er ret meget vand i vandløbene om som-
meren. I andre vandløb er vandafstrømningen 
ikke så forskellig over året – de er mere 
grundvandsfødte. 

Afstrømningsmønsteret afspejler, om 
hovedparten af det nedsivende vand afstrøm-
mer hurtigt, f.eks. gennem dræn eller siver 
ned til dybere grundvand. Fordelingen mel-
lem drænvand og grundvand har stor betyd-
ning i relation til grundvandskortlægning og 

hydrologisk modellering. Men fordelingen 
har også betydning for risikoen for kvælstof- 
og fosfortilførsel til vandløbene. 

Afstrømning fra lerjord og sandjord
De terrænnære jordbundsforhold har betyd-
ning for, hvad der sker med den nedsivende 
nettonedbør, se figur 1. På en sandet jord vil 
overskudsnedbøren for en stor del kunne 
sive ned gennem sandet og videre til grund-
vand. Hvor jorden er mere leret, vil den ikke 
i samme grad kunne lede vand videre, og en 
del af overskudsnedbøren vil enten samle sig 
på markerne, løbe af overfladisk - eller løbe 
til dræn, hvad der oftest vil være tilfældet på 
landbrugsjorden. 

Den afstrømning, der måles ved en hydro-

grafisk målestation i et vandløb, er et inte-
greret billede af, hvad der sker i oplandet. I et 
opland, hvor der overvejende er sandjord, vil 
afstrømningen være forholdsvis jævn over 
året. I et lerjordsopland vil der derimod være 
meget større variation i afstrømningen. Når 
det regner om vinteren, hvor jorden er vand-
mættet, vil en stor del af nettonedbøren 
umiddelbart løbe af i dræn. Det giver stor af-
strømningsvariation i vandløbet. Til gengæld 
vil afstrømningen være lille om sommeren, 
hvor det hovedsageligt er grundvand, der 
løber til vandløbene.

Afstrømningsmønsteret i et vandløb kan 
karakteriseres på forskellig vis. Medianmini-
mum for et vandløb er en beregning af medi-
anværdien for døgnminima over en årrække 
– normalt over en periode på 30 år. Mini-
mumsafstrømningen vil normalt forekomme 
om sommeren, hvor det kun er dybere 
grundvandsmagasiner, der bidrager til 
vandløbsafstrømningen. Medianminimum vil 
således beskrive bidraget fra dybere grund-
vand, og det vil være denne størrelse, som 
også kan give en indikation af, hvor stor en 
vandmængde, der evt. vil kunne hentes til 
drikkevandsindvinding.

En anden simpel karakterisering af af-
strømningsmønsteret kan være en beregning 
af baseflow /1/. Beregningen bygger 
grundlæggende på en beregning af et gli-
dende gennemsnit af afstrømningen over f.
eks. 5 døgn. I figur 2 er afstrømningen samt 
beregnet baseflow vist over tre år for to for-
skellige vandløb. Baseflow beregnet på denne 
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Figur 1. Vandkredsløbet som det typisk ser ud på sandjord og på lerjord. Tykkelsen af pilene indikerer, hvor stor en del af vandet, der strømmer ad de forskellige 
strømningsveje. På sand foregår en større del af afstrømningen via øvre og dybt grundvand; overfladisk afstrømning og drænafstrømning er lille. På lerjord vil en større 
del af afstrømningen ske via dræn. Tilstrømningen via dybere grundvand er lille – vandløbene kan til tider være sommerudtørrede.
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vis omfatter ikke kun den mere konstante dy-
bere grundvandsafstrømning, men en større 
del af den samlede grundvandsafstrømning. 
Grafen for baseflow ligger relativt tæt under 
afstrømningstoppene og deler dem fra resten 
af afstrømningen. Toppene vil være den hur-
tige afstrømning, der løber til vandløbene f.
eks. via dræn.

Baseflowindex (BFI) udtrykker andelen af 
baseflow i forhold til den samlede afstrøm-
ning. I meget grundvandsfødte vandløb kan 
BFI være omkring 0,9, i vandløb præget af en 
stor drænafstrømning kan BFI være omkring 
0,5 eller mindre. Den andel af afstrømningen, 
der findes i toppene, kan beregnes som (1 – 
BFI). Denne størrelse vil være det vand, der 
strømmer hurtigt til vandløbene, herunder 
drænafstrømningen. Når der i det efterføl-
gende er anført ”drænafstrømning”, er det 
denne del, der refereres til. 

Afvandingsklasser
Den potentielle dræningsgrad under forskel-
lige jordbundsforhold kan beskrives i form af 
fire afvandingsklasser /2/. Afvandingsklasse 
1 er jord med det største potentielle dræn-
ingsbehov, mens afvandingsklasse 4 har det 
mindste. Det potentielle dræningsbehov vil 
hænge sammen med jordbundsforholdene 
både i overjorden og i underjorden. Også 
landskabselementer spiller en rolle. I boks 
1 er vist de definerede afvandingsklasser og 
sammenhæng med jordbundsforholdene og 
landskabselementerne. 

Overjorden er kortlagt i jordklassificerin-
gen (farvekodekortet med angivelse af for-
skellige kategorier af sand- og lerjord) /3/. 
Underjorden er beskrevet i GEUS jordartskort 
/4/, som sammenholdt med tekstur fra Den 
Danske Profil Database kan omsættes til teks-
tur i underjorden – og til en beskrivelse af ler 

eller sand, som indgår i beskrivelsen af 
afvandingsklasser, se boks 1.

Ud fra ovenstående kort og datakilder kan 
der således laves et landsdækkende kort over 
afvandingsklasser. Figur 3 viser afvandings-
klasser inden for et kortudsnit. Afvandings-
klasserne er udtryk for den potentielle dræn-
ingsgrad, dvs. hvor stor en del af arealet, der 
potentielt er drænet – men afvandingsklas-
serne angiver ikke, hvor stor en andel af det 
vand, der siver ned inden for f.eks. afvandings-
klasse 1, der rent faktisk går til dræn. Kan der 
findes en sådan sammenhæng, så det bliver 
muligt at beskrive vandets og kvælstofafstrøm-
ningens fordeling ud fra let tilgængelige jord-
bundskort?   

Sammenhæng mellem jord og af-
strømning
I et forsøg på at finde denne sammenhæng er 
afstrømningsmønsteret for en række oplande 
sammenstillet med opgørelser over afvand-
ingsklasser m.v. inden for oplandene. 

Der indgår 30 oplande fordelt over landet 
således, at forskellige jordbundsforhold er 
repræsenteret. I oplandene indgår ikke søer 

af betydning, da gennemstrømning af en sø 
vil dæmpe de udsving, der er i afstrømningen. 
For afstrømningen i de 30 vandløb er bereg-
net BFI og (1 – BFI) for en samlet periode 
over 10 år fra 1996 til 2005.

For de samme oplande er foretaget en 
opgørelse af fordeling af afvandingsklasser, 
som beskrevet ovenfor. Desuden er areal 
med lavbund, skov og by gjort op. (1 – BFI) 
er i første omgang forsøgt sammenstillet med 
andel af areal med afvandingsklasse 1 multi-
pliceret med potentiel dræningsgrad plus an-
del af afvandingsklasse 2 multipliceret med 
potentiel dræningsgrad etc. Vægtningen ud 
fra andel af de forskellige afvandingsklasser 
multipliceret med potentiel dræningsgrad 
giver ikke en optimal beskrivelse, da andelen 
af nedsivende vand, der går til dræn, ikke 
nødvendigvis er den samme som den poten-
tielle dræningsgrad. I drænede områder vil en 
del af afstrømningen stadig gå til grundvand. 

Ved i stedet at antage varierende dræn-
vandsandele (størst for afvandingsklasse 1, 
mindst for afvandingsklasse 4), kan man 
tilpasse den beregnede andel af drænvand til 
det målte afstrømningsmønster (1 – BFI). Det 

Andel til dræn

Afvandingsklasse 1 0,6

Afvandingsklasse 2 0,35

Afvandingsklasse 3 0,1

Afvandingsklasse 4 0,0

Tabel 1. Andel af afstrømningen, der antages 
at gå til dræn/hurtig afstrømning for de forskel
lige afvandingsklasser. Andelen er bestemt ved at 
afstemme i forhold til den målte drænafstrømning/
hurtige afstrømning i en række vandløb.
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Figur 2. Vandafstrømning og beregnet baseflow 
i to forskellige vandløb. Salten Å er præget af stor 
grundvandsafstrømning året rundt. I Lyngbygård Å 
udgør grundvandsafstrømningen en mindre andel 
og drænvand en større andel.
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tilstræbes, at (1 – BFI) er lig den beregnede 
drænvandsandel. Den bedste beskrivelse ud 
fra det foreliggende datagrundlag fås ved at 
antage en drænvandsandel for afvandings-
klasse 1 - 4 som vist i tabel 1. Sammenhængen 
er vist i figur 4 og beskrevet i boks 2. 

Den spredning, der findes, kunne f.eks. 
tænkes at hænge sammen med et anderledes 
afstrømningsmønster fra arealer med lav-
bund, skov eller fra byarealer. Afvandingsklas-
ser er ikke beskrevet for lavbundsarealer. Så-
fremt disse arealer er opdyrkede, er det 
overvejende sandsynligt, at de er drænede, og 
at hovedparten af det nedsivende vand løber 
væk i dræn. Disse arealer kunne derfor bi-
drage med større andel af drænvand. Ikke-op-
dyrkede lavbundsarealer vil dog kunne have 
den modsatte effekt. De vil i nogen grad 
kunne virke som en buffer på vandafstrøm-
ningen. Ud fra det foreliggende datagrundlag 
kan vi ikke se nogen entydig effekt af lav-

bundsarealer på afstrømningsmønsteret.
Skovareal vil på samme vis som lavbundsar-

eal kunne have en buffereffekt på afstrømnin-
gen. Der er kun lidt skovareal i de oplande, 
der indgår, og der kan ikke ses nogen sam-
menhæng. 

Byareal vil for en stor del være befæstet ar-
eal og dermed hurtigt lede vand til vandlø-
bene. Byareal udgør dog kun meget små an-
dele af det samlede oplandsareal for 
oplandene. Der er derfor heller ikke fundet 
nogen sammenhæng til byarealet.

Endelig kan oplandsstørrelsen i sig selv 
tænkes at have en betydning. I store oplande 
vil der være en vis forsinkelse og opblanding 
under vejs, som vil dæmpe reaktionerne i af-
strømningen. Oplandsarealet varierer mellem 
0,6 km2 og 675 km2 for de 30 oplande. Der er 
en svag men ikke systematisk tendens til, at 
det målte afstrømningsmønster for oplande 
større end 100 km2 er mere dæmpet end det 

beregnede.
Ud fra afvandingsklasserne kan man få en 

god indikation af afstrømningens fordeling 
mellem dræn- og grundvandsafstrømning, og 
afvandingsklasserne giver desuden den ge-
ografiske beskrivelse og differentiering inden 
for et opland. Der arbejdes hen mod en ny og 
forbedret beskrivelse af potentiel dræning /5/. 
En ændret beskrivelse vil tilsvarende kunne 
anvendes som udgangspunkt for en beskriv-
else af drænvandsandel.

Drænafstrømning – flere formål
En beskrivelse af drænafstrømningens forde-
ling ud fra let tilgængelige jordbundsdata m.v. 
vil have interesse i flere forskellige faglige 
sammenhænge. 

Uanset, om det er med henblik på overfla-
devand eller grundvand, vil det ved opstilling 
af en generel vandbalance være væsentligt at 
vide, hvor stor en andel af nettonedbøren, 
der strømmer hurtigt af, f.eks. i dræn, og hvor 
meget, der afstrømmer langsomt gennem 
grundvandsmagasinerne. Afvandingsklasserne 
kan give en god indikation af dette.

Andelen af hurtigt afstrømmende vand har 
også betydning i relation til fosfor-risiko om-
råder. Risikoen for afstrømning af diffus fosfor 
anses for at være større, når en stor del af af-
strømningen sker via dræn. 

Også i relation til at beskrive den kvælstof-
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Figur 3. Afvandingsklasser vist for et 
vandløbsopland. Desuden er vist lavbunds
arealer og vandløb.
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Figur 4. Andel af hurtigt vand (~drænvandsandel) 
som beregnet ud fra afvandingsklasser vist i rela
tion til (1 – BFI) som beregnet ud fra den målte 
afstrømning i 30 vandløb.
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reduktion, der kan ske, fra det nedsivende 
vand forlader rodzonen, til det når frem i 
vandløbet, har det betydning at kende ande-
len af hurtigt afstrømmende vand. Den del af 
rodzoneudvaskningen, der strømmer hurtigt 
af via dræn, vil ikke blive reduceret, da der vil 
være iltede forhold i drænene. Den del, der 
afstrømmer gennem dybere grundvandsma-
gasiner, kan derimod blive reduceret, såfremt 
der er reducerede forhold i grundvandet. Ud 
fra afvandingsklasserne kan der indenfor et 
opland laves en differentieret beskrivelse af, 
hvor der er størst risiko for en stor tilførsel af 
kvælstof til en sø eller et kystområde via hur-

tigt afstrømmende vand, og hvor risikoen er 
mindre. Ved udarbejdelse af vandplaner og 
handleplaner giver denne beskrivelse en mu-
lighed for at målrette en indsats mod de om-
råder, hvor risikoen er størst.
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Boks 2: Sammenhæng mellem afstrømningsmønster og afvandingsklasser 
 
(1 – BFI) = (% afv.kl.1 * 0,6) + (% afv.kl.2 * 0,35) + (% afv.kl.3 * 0,1) + (% afv.kl.4 * 0,0)

Den tilhørende regression er: y = 106,9 * x + 1,18     r2 = 0,81.

(1 – BFI) udtrykker andelen af vand, der strømmer hurtigt af i vandløbene.
% afv. kl. er andel af areal med afvandingsklasse 1-4 opgjort i forhold til det klassificerede areal.

Boks 1: Afvandingsklasser
Afvandingsklasserne /2/ er beskrevet for højbundsjord ud fra følgende datakilder:
• Jordklassifikationen (farvekodekortet) /3/
• Kortet over landskabselementer /6/
• Kort over leret eller sandet underjord /7/

Højbundsjorden inddeles i følgende afvandingsklasser
Potentielt afvandingsbehov, %

Afvandingsklasse 1 75 – 100

Afvandingsklasse 2 50 – 75

Afvandingsklasse 3 25 – 50

Afvandingsklasse 4 0 - 25

Klasseinddelingen foregår efter følgende paradigme:
Farvekode Yoldia Flyvesand Bakkeø Hedeslette Ung moræne

Leret underjord

1 (2) 3 2 - 3

2 (2) (3) (2) - (3)

3 (2) 3 2 - 2

4 (1) - (1) - 1

5 + 6 (1) - (1) - 1

8 - - - - 4

Sandet underjord

1 (3) 4 4 4 4

2 3 (4) (3) (3) 3

3 (3) 4 3 3 3

4 - - - - 2

5 + 6 - - - - -

8 - - - - 4

Værdiansættelsen for nogle kombinationer bygger 
på et spinkelt datagrundlag og er angivet i parentes. 
Usandsynlige kombinationer er angivet med ”-”.
Paradigmet gengivet i tabellerne er bibeholdt ved 
udarbejdelsen af et landsdækkende korttema over 
afvandingsklasser i den rodzonedatabase, der findes 
i relation til landbrugsregisterdatabasen, CTtools 
/8/. I temaet anvendes farvekodekort og kort over 
landskabselementer direkte, mens den meget gro-
ve inddeling i leret-sandet underjord (1:500.000) 
er erstattet af rodzonedatabasens mere detaljere-
de beskrivelse. Denne bygger på jordartskortet 
koblet med tekstur fra Den Danske Profil Databa-
se. Leret underjord er i /7/ defineret som jord med 
et lerindhold på over 15%. Sandet underjord er de-
fineret som jord med et lerindhold på under 10% 
og oftest under 5%. I CTtools er grænsen mellem 
leret og sandet underjord defineret ved 15% ler-
indhold. 


