
 
 

 
 
DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
Aarhus Universitet 
Blichers Allé 20 
8830 Tjele 

Tlf .: 8715 6000 
Fax: 8715 6076 
E-mail:  dca@au.dk 
http://dca.au.dk/ 

 

DCA - Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug 
 
Lars Bødker 
 
Specialkonsulent 
 
Dato . 31.05 2017 

 
 
Mobiltlf .:  20183694 
E-mail:  
lars .bodker@dca.au.dk 
 
Afs.  CVR-nr.:  31119103 
Reference: lab  

Journal 2017-760-000033 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrug- og Fiskeristyrelsen 

Vedr. bestillingen: ” Vurdering af udvalgte nye virkemidler i SEGES’ ”Vir-
kemiddelkatalog for målrettede miljøtiltag” fra oktober 2016”. 

 
Landbrug- og Fiskeristyrelsen har i bestilling dateret d. 10. marts 2017 bedt DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om levering af en redegørelse for ” Vur-
dering af udvalgte nye virkemidler i SEGES’ ”Virkemiddelkatalog for målrettede mil-
jøtiltag” fra oktober 2016”.  
 
Der er ønsket et udkast til drøftelse af otte virkemidler i et samarbejde mellem DCA 
og DCE. Der blev den 24. marts 2017 fremsendt et udkast til diskussion og drøftelse 
vedrørende udformning af den endelige besvarelse. Besvarelsen på tre af de otte vir-
kemidler blev fremsendt den 28. april 2017. Vedlagte besvarelse udgør en samlet be-
svarelse på alle otte virkemidler i SEGES’ virkemiddelkatalog.  
 
Besvarelsen er sammensat af otte uafhængige besvarelser, hvor virkemiddel 1, 3, 4, 5 
og 7 er bevaret af Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og virkemiddel 2, 6 
og 8 er bevaret af Institut for Agroøkologi ligeledes ved Aarhus Universitet. Besva-
relse for virkemiddel 2 er en fælles besvarelse fra de to ovenstående institutter. For-
fatterne fremgår af vedlagte beskrivelse af de enkelte virkemidler. Besvarelserne er 
fagfællegransket af kolleger fra Institut for Agroøkologi og Bioscience ved Aarhus 
Universitet, som ikke har bidraget til den konkrete rådgivningsopgave. 
 
Generel bemærkning vedrørende virkemidlerne 1, 3, 4, 5, 7: Det skal bemærkes, at ef-
fekter af de enkelte virkemidler ikke er vurderet i forhold til den økologiske tilstand i 
vandløbene og heller ikke om effekter i forhold til den generelle beskyttelse af disse 
jævnfør naturbeskyttelsesloven. Endvidere kunne det fremgå at en vurdering af effek-
ter på den økologiske tilstand lokalt og i vandløbssystemet bør gennemføres for de 
enkelte virkemidler, herunder vurdering af effekter på de fysiske habitater, plante og 
dyresamfund, samt økologiske processer som primærproduktion og nedbrydning af 
organisk stof. 
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Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
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DCA-Nationalt Center for Jordbrug og fødevarer 
31. maj 2017 
 

Vurdering af udvalgte nye virkemidler i SEGES’ Virkemiddelkatalog for målrettede miljøtiltag fra oktober 
2016 

Bestillingen vedrører vurdering af otte udvalgte nye virkemidler fra kataloget, som alle har et begrænset 
vidensgrundlag under danske forhold. 

For hvert af disse otte virkemidler ønskes en vurdering af  

1) Nuværende vidensniveau om virkemidlet i Danmark og internationalt – herunder evt. udfordringer 
og barrierer for anvendelse. Under dette punkt ønskes også en vurdering af virkemidlernes 
potentielle effekt på grundvand.   

2) Vurdering af hvad der skal til for at dække vidensbehov i forhold til gennemsnitlig N-effekt, P-effekt 
samt omkostningseffektivitet under danske forhold, således at effekter og økonomi for virkemidlet 
kan opskaleres og anvendes på nationalt niveau – herunder tidsperspektivet.   

3) Prioritering af virkemidlets relevans sammenlignet med anvendelsen af andre nye og anvendte 
virkemidler i Danmark. Hvis AU har forslag til yderligere ny lovende virkemidler målrettet 
dyrkningsfladen eller kanten af dyrkningsfladen, må disse gerne inkluderes i besvarelsen.   

 

1. Intelligente bufferzoner (IBZ’er)  

Af Forskningsprofessor Brian Kronvang, Institut for Bioscience Aarhus Universitet 

1.1 Nuværende vidensniveau om virkemidlet i Danmark og internationalt – herunder evt. udfordringer og 
barrierer for anvendelse. Under dette punkt ønskes også en vurdering af virkemidlernes potentielle effekt på 
grundvand. 

En Intelligent Bufferzone (IBZ) er en særlig form for konstrueret vådområde og tænkt anlagt langs med 
vandløb og søer i randzonen (10 m). Anlægget består af en åben del (grøft og nedsivningsplateau -se 
tegning i figur 1 og 2), samt en bagvold der eventuelt kan fungere som insektvold (bier). I anlægget plantes 
der elletræer på infiltrationsplateauet ift. biomasse produktion, forbedring af infiltration i anlæg over tid og 
optag af næringsstoffer.   

Anlægget virker trevejs – dels ved omsætning og tilbageholdelse i vådområdedelen af anlægget af 
indkomne stoffer fra dræn (jord, N & P, pesticider), dels ved tilbageholdelse af stoffer som tilledes ved 
overfladisk afstrømning fra marker (jord, N & P, pesticider) og endelig denitrifikation, sorption (P, 
pesticider), nedbrydning (pesticider) ved infiltrationen af vand fra anlægget i randzonen ned mod 
vandløbet. Der kan ved vandmætning være risiko for fosforfrigivelse fra den del af marken hvor vandet 
strømmer ned mod vandløbet fra anlægget, da de vandløbsnære bræmmer ofte er fundet at være 
fosforberiget. Anlæg kan muligvis have en gavnlig virkning for pesticider i drænvand som renses af og 
nedbrydes i anlægget. Risikoen for drivhusgasemissioner er ikke undersøgt i IBZ anlæg. 
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Figur 1. Skitsetegninger af anlæg set fra siden med placering i terræn ift. vandløb. 

 

 

Figur 2. Detaljeret skitsetegning af anlæg med platform og grøft, samt de vigtigste processer markeret. 
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Forskningsbaseret test af virkemidlets effekter har pågået i de sidste ca. 2 år i Innovationsfond projektet 
BufferTech (www.Buffertech.dk). I projektet er der etableret to testanlæg – hver med to delanlæg – et ved 
Fillerup i Odder og et ved Spjald i Vestjylland. De to anlæg er eksperimentelle og er derfor ikke 
dimensioneret ift. drænoplandet de modtager drænvand fra. I de to testanlæg er der gennemført 
effektmålinger for kvælstof og fosfor i ca. 1½ år. De første resultater foreligger fra anlægget i Fillerup og vil 
blive publiceret i løbet af 2017. Resultaterne er lovende både for effekt for kvælstoftilbageholdelse og  –
omsætning samt fosfortilbageholdelse. Den hydrauliske belastning af de to delanlæg ved Fillerup var på ca. 
0,3 m pr. dag for hele IBZ bundarealet med en gennemsnitlig opholdstid i anlæg på typisk fra 0,5-3,0 dage. 
Der en konstateret en meget stor variation i effekterne fra de to delanlæg ved Fillerup. Effekterne for 
kvælstof er for det første måleår (juni 2015- juni 2016) 22-29 % fjernelse af total kvælstof i det 
indkommende vand svarende til 1100-2400 kg N/ha anlæg med størst effekt i infiltrationsdelen af 
anlæggene. Begge delanlæg ved Fillerup tilbageholder også fosfor, i.e. 45-63% i det første år. Effekt og 
levetid af IBZ anlæg er ikke undersøgt. Der er etableret flere demonstrationsanlæg i Sverige og et 
demonstrationsanlæg i Skotland, det sidste som en del af BufferTech projektet. I Sverige er der foretaget 
kampagnemålinger af effekter over en måned som efterviser gode effekter af anlægget. I Sverige er 
anlæggene dog hovedsageligt møntet mod reduktion af partikulært fosfortab fra dræn. Der foreligger ikke 
effekt resultater fra anlægget i Skotland – som også kun moniteres ekstensivt.  

Resultaterne fra det andet testanlæg ved Spjald er ved at blive analyseret af en MSc studerende, der 
forventes færdig i efteråret 2017. Ud over de to IBZ testanlæg blev der etableret et demonstrationsanlæg 
ved Odder i fuld skala i 2011. Anlægget har kun været til demonstration og der er derfor ikke foretaget 
effektmålinger af dette anlæg. I december 2016 er der også modtaget en bevilling fra NAER (NIFA) omkring 
etablering af to fuldskalaanlæg med monitering i et år af effekter. Det første fuldskalaanlæg er etableret 
ved Sillerup bæk i Sønderjylland i maj 2017 og moniteringen starter i juni 2017. Det andet fuldskalaanlæg 
forventes etableret på Fyn. 

Der er både udfordringer og barrierer ved at få etableret anlæg i randzonen. Udfordringer er at få placeret 
anlæg de rigtige steder ift. krav til drænforhold, terrænforhold, jordbundsforhold og grundvandsforhold. 
Dette kan kun ske gennem en detaljeret GIS baseret analyse koblet til information fra landmanden 
(drænkort) og feltbesøg. Desuden skal landmanden kompenseres for driftstab for det areal, hvor IBZ’en 
anlægges. En eventuel fosforfrigivelse fra markjorden bør undersøges ift. beregninger af nettoeffekten af 
anlæg. Barrierer er at mange potentielle arealer for anlæg af IBZ er underlagt restriktioner i diverse love. 

Der er ingen forventet effekt på grundvand af virkemidlet, da anlæg vil blive etableret i randzonen.   

Effekter for drivhusgasemissioner fra IBZ anlæg er ikke undersøgt. 

1.2 Vurdering af hvad der skal til for at dække vidensbehov i forhold til gennemsnitlig N-effekt, P-effekt samt 
omkostningseffektivitet under danske forhold, således at effekter og økonomi for virkemidlet kan opskaleres 
og anvendes på nationalt niveau – herunder tidsperspektivet. 

Forskning i regi af BufferTech samt resultaterne fra de to nye fuldskalaanlæg vil give yderligere indsigt i 
effekter for N og P, til vurdering af omkostningseffektivitet af IBZ anlæg under de forhold, som de fire 
anlæg er etableret under. Desuden mangler der viden om langtidseffekter for anlæg ift. eventuel forbedret 
gennemsivning i anlæg pga. elletræers rodudvikling og/eller blokering pga. udfyldning af matrice med 
finpartikulært stof. Desuden mangler langtidseffekter for kvælstofomsætning herunder eventuel øgning og 

http://www.buffertech.dk/
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stabilisering efter det første år, muligheden for høst af biomasse i form af elletræerne og det eventuelle 
behov for vedligeholdelse af anlæg i form af tømning for sediment mv. 

Da de første resultater viser, at effekter kan variere betydeligt fra anlæg til anlæg, bør der etableres en Fast 
Track løsning, når der foreligger viden fra de 2-3 nye fuldskalaanlæg, der etableres i 2017 og rapporteres i 
efteråret 2018. I Fast Track udrulningen kan der forsøges med etablering af et antal anlæg ud fra de 
dimensioneringsforudsætninger og lokaliseringsforudsætninger, der er lært fra BufferTech og fra de to nye 
fuldskalaanlæg. Der bør herunder også indhentes viden om effekter af drivhusgas emissioner og pesticider 
fra IBZ anlæg. 

1.3 Prioritering af virkemidlets relevans sammenlignet med anvendelsen af andre nye og anvendte 
virkemidler i Danmark. 

Da der endnu kun foreligger viden fra de to eksperimentelle anlæg fra BufferTech, må en sådan 
sammenligning afvente yderligere resultater fra de nye fuldskala IBZ anlæg. De opnåede resultater fra 
BufferTech projektets ene anlæg ved Fillerup er dog på højde med resultater opnået i f.eks. mini-
vådområder. IBZ anlæg komplementerer mini-vådområder, da IBZ anlæg kan etableres under 
terrænforhold, hvor det er umuligt at finde plads til etablering af mini-vådområder. IBZ anlæg skal 
etableres, hvor der er stor højdegradient mellem mark og overfladevand for at sikre at der kan ske en 
infiltration af vand i randzonen. 

Referencer 

Zak et al. (2017). Upublicerede data fra BufferTech projektet. 

 

2. Bioreaktor med træflis 

Af Seniorforsker Charlotte Kjærgaard, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og Seniorforsker Carl 
Chr. Hoffmann, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. 

2.1 Nuværende vidensniveau om virkemidlet i Danmark og internationalt – herunder evt. udfordringer og 
barrierer for anvendelse. Under dette punkt ønskes også en vurdering af virkemidlernes potentielle effekt på 
grundvand. 

Virkemidlet bioreaktor med træflis er identisk med virkemidlet filtermatrice med træflis. I forbindelse med 
svar på bestilling vedr. dette virkemiddel ”Foreløbig effekt- og økonomivurdering af minivådområder med 
filtermatrice” fremsendt til NaturErhvervsstyrelsen og Svana d. 8. februar 2017 redegøres for dette. I 
forhold til nærværende bestilling henvises til den allerede fremsendte bestilling d. 8. februar 2017. Der kan 
supplerende tilføjes at der er tale om en drænvirkemiddel, der således ikke har effekt på grundvand.    

 

3. Afbrydning af dræn 

Af Seniorforsker Carl Chr. Hoffmann, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. 

3.1 Nuværende vidensniveau om virkemidlet i Danmark og internationalt – herunder evt. udfordringer og 
barrierer for anvendelse. Under dette punkt ønskes også en vurdering af virkemidlernes potentielle effekt på 
grundvand.  
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Afbrydning af dræn er et virkemiddel, der allerede i dag anvendes i vådområdeprojekter. Afbrydelse af 
dræn finder typisk anvendelse i ådale, hvor drænet afbrydes i skræntfoden, hvorefter drænvandet ledes ud 
over arealet ved hjælp af en fordelerkanal, eller ved at forbinde lavninger på arealet med hinanden, så der 
dannes sjapvand, der langsomt siver mod det nærliggende vandløb. Det er vigtigt, at drænvandet fordeles 
over arealet, da der ellers meget hurtigt opstår kanaler der eroderer sig ned i jorden og løber direkte mod 
det nærliggende vandløb, hvorved effekten reduceres kraftigt eller ligefrem medfører en negativ effekt på 
recipienten. Afbrydelse af dræn kan principielt foregå på alle arealer, hvor der er en hydrologisk gradient 
der vil føre drænvandet frem mod vandløbet - og som ikke medfører opstuvning således at bagvedliggende 
arealer ikke oversvømmes. 

Virkemidlets effekt er til dels betinget af grundvandsspejlets beliggenhed, idet et højtliggende 
grundvandsspejl tæt på eller i jordoverfladen betyder at vandet løber henover arealet, mens et 
dybereliggende grundvandsspejl betyder at vandet har mulighed for at blive infiltreret i jorden, såfremt 
jorden har en vis infiltrationskapacitet, og dette kan øge den N-effekten og eventuelt P-effekten (se 
nedenfor). 

3.2 Vurdering af hvad der skal til for at dække vidensbehov i forhold til gennemsnitlig N-effekt, P-effekt samt 
omkostningseffektivitet under danske forhold, således at effekter og økonomi for virkemidlet kan opskaleres 
og anvendes på nationalt niveau – herunder tidsperspektivet.  

Virkemidlets effekt er dokumenteret for både kvælstof og fosfor. I nedenstående tabel 3.1 fra 
Virkemiddelkataloget fra 2014 (DCA rapport 052, december 2014) ses, at den gennemsnitlige 
kvælstoffjernelse i de undersøgte områder ligger på 148 ± 78 kg N ha-1 år-1, og at den procentuelle fjernelse 
i forhold til belastningen ligger på 49 ± 19 %. Generelt vil den relative kvælstoffjernelse øges med øget 
infiltration af drænvandet i jordmatricen. 

Tabel 3.1. Kvælstoffjernelse ved overrisling af genetablerede vådområder med dræn- og eller grøftevand 
(danske resultater fra genetablerede områder med få målinger eller hvor beregningerne er meget usikre er 
udeladt). Nederste linje viser et simpelt gennemsnit af kvælstoffjernelsen med standardafvigelse. 

Lokalitet N-fjernelse Ændret 
arealanvendelse 

N-fjernelse + 
ændret 
arealanv. 

Retention af 
belastning 

 Kg N ha-1 år-1 Kg N ha-1 år-1 Kg N ha-1 år-1 % 
Egeskov (Fyn) 28-121 50 125 59 
Stor Å (Fyn) 157-229 50 243 29 
Gammelby bæk 
(Sønderjylland) 

83 22 105 23 

Ulleruplund 
(Sønderjylland) 

133 37 170 67 

Lindkær (Fyn) 191 35 226 64 
Geddebækken (Fyn) 90 35 125 39 
Syv Bæk (Sjælland) 300  300 72 
Middel ± Standard afvig 148 ± 78   49 ± 19 

 

Ved overrisling kan der både ske retention og tab af fosfor, som det fremgår af tabel 3.2. For 
landbrugsarealer der overrisles med drænvand vil der være risiko for tab af fosfor da 
fosforbindingskapaciteten ofte vil blive reduceret hvis fosfor er bundet til jernforbindelser. Ved 
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vådlægningen kan jern blive reduceret til ferro-jern på grund af manglende ilttilgang og herved frigives 
fosfat til jordvæsken med efterfølgende risiko for udvaskning. 

 

Tabel 3.2. Fosforfjernelse i overrislede vådområder. Negative værdier betyder tab af fosfor. 

Vådområde lokalitet P-retention 
kg P ha-1 år-1 

% 

Ulleruplund, overrislet engområde -0.43 -88 
Snaremose, overrislet eng- og moseområde 2.6 18 
Lindkær, overrislet eng- og moseområde -0.5 -11 
Geddebækken, overrislet eng- og moseområde 0.5 21 
Syv Bæk, overrislet 0,07 1 
Egeskov, overrislet (2 år)  -0,15 – 0,08 -25 - 6 
Stor Å, overrislet (2 år) -0,33 - -0,90 -22 - -127 
Middel ± Standard afvig 0,10 ± 0,96 -25 ± 47 

 

Ved drænvandsoverrisling er der mulighed for tilbageholdelse af partikulært fosfor, der tilføres med 
drænvandet. I DCE notat fra juni 2014 regnes med en deponeringsrate på 0,062 kg P ha-1 år-1. 

 

3.3 Prioritering af virkemidlets relevans sammenlignet med anvendelsen af andre nye og anvendte 
virkemidler i Danmark.  

Virkemidlet har været anvendt i en årrække ved vådområdeprojekter og har en dokumenteret N-effekt. 
Ved anvendelse af virkemidlet på landbrugsjorde anbefales det at foretage en P risikoanalyse som det er er 
tilfældet for vådområdeprojekter. Risikoanalysen er beskrevet i Hoffmann et al. (2014). 

 

Referencer 

Eriksen, Jørgen (Redaktør); Jensen, Poul Nordemann (Redaktør); Jacobsen, Brian H. (Redaktør); Thomsen, 
Ingrid Kaag; Schelde, Kirsten; Blicher-Mathiesen, Gitte; Kronvang, Brian; Hansen, Elly Møller; Jørgensen, 
Uffe; Andersen, Hans Estrup; Hoffmann, Carl Christian; Børgesen, Christen Duus; Baattrup-Pedersen, 
Annette; Rasmussen, Jes Jessen; Olesen, Jørgen E; Kjærgaard, Charlotte; Sørensen, Peter; Hasler, Berit; 
Eberhardt, Johannes M.; Rubæk, Gitte Holton; Strandberg, Morten Tune; Kudsk, Per; Jørgensen, Lise 
Nistrup; Petersen, Søren O; Munkholm, Lars Juhl; Elsgaard, Lars; Martinsen, Louise; Møller, Flemming; 
Bruhn, Annette; Iversen, Bo Vangsø; Timmermann, Karen; Fossing, Henrik; Boelt, Birte; Gislum, René / 
Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering. DCA - Nationalt Center 
for Fødevarer og Jordbrug, 2014. 327 s. DCA Rapport, Vol. 052. 

Hoffmann, H., Andersen, H.E., Kronvang, B., & Kjaergaard, C. 2014. Kvantificering af fosfortab fra N og P 
vådområder. Notat fra DCE 26, juni 2014, revideret 6 juni 2016. 
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Kvantificering_af_fosfortab_fra_N_og_P_vaadomraader. 
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4. Miniådale (DCE)  

Af Seniorforsker Carl Chr. Hoffmann, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. 

4.1 Nuværende vidensniveau om virkemidlet i Danmark og internationalt – herunder evt. udfordringer og 
barrierer for anvendelse. Under dette punkt ønskes også en vurdering af virkemidlernes potentielle effekt på 
grundvand.  

Miniådale kan anlægges i mindre, kanaliserede vandløb med dårlige fysiske forhold (Kristensen et al, 2014). 
Vandløbet genslynges men bevares i sit nuværende dybe leje, hvorved afvandingen fra de omkringliggende 
marker sikres. Selve miniådalen etableres ved at afgrave de eksisterende stejle vandløbsbrinker, så der 
dannes en flade der minder om en naturlig lille ådal. På grund af udgifterne til gravearbejde vurderes 
virkemidlet kun at finde anvendelse i mindre vandløb 

Der findes intet publiceret materiale, der oplyser om, hvorledes en miniådal fungerer med hensyn til 
tilbageholdelse og omsætning af næringsstoffer. Virkemidlet minder dog meget om virkemidlet 
dobbeltprofil, så der henvises til punkt 5 i denne besvarelse. Det kan dog tilføjes, at det vurderes, at 
miniådale vil fungere bedre end dobbeltprofil ved overrisling med drænvand fordi miniådalen er bredere 
end dobbeltprofilet.  

4.2 Vurdering af hvad der skal til for at dække vidensbehov i forhold til gennemsnitlig N-effekt, P-effekt samt 
omkostningseffektivitet under danske forhold, således at effekter og økonomi for virkemidlet kan opskaleres 
og anvendes på nationalt niveau – herunder tidsperspektivet.  

For at afdække miniådales funktion skal der laves undersøgelser af samme omfang og med samme indhold 
som skitseret under punkt 5 i denne besvarelse.  

4.3 Prioritering af virkemidlets relevans sammenlignet med anvendelsen af andre nye og anvendte 
virkemidler i Danmark.  

Anvendelse af virkemidlet miniådal ligger ikke lige for da der mangler basal viden  om både N-effekt, P-
effekt, hydrologi, sedimentation og vedligehold under danske forhold. 

Referencer 

Kristensen, E.A., Jepsen, N., Nielsen, J. og Koed, A. 2014. Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i 
vandløb. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 

 

5. Dobbeltprofiler (DCE)  

Af Lektor Tenna Riis, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. 

5.1 Nuværende vidensniveau om virkemidlet i Danmark og internationalt – herunder evt. udfordringer og 
barrierer for anvendelse. Under dette punkt ønskes også en vurdering af virkemidlernes potentielle effekt på 
grundvand.  

Etablering af dobbeltprofiler 
Ifølge SEGES kataloget etableres dobbeltprofiler som en to-trins grøft. I kataloget oplyses ikke hvorvidt 
drænet afbrydes ved foden af den øverste brink, således at drænvandet ledes udover den nederste brink. 
Der gives heller ikke forslag til dimensionering af to-trins grøften i forhold til hydrologi og ønsket 
oversvømmelsesfrekvens af selve dobbeltprofilet.  
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Her vil vi antage, at etablering af dobbeltprofil foretages i små vandløb (<2 m bredde) og at udformningen 
indebærer, at de eksisterende stejle vandløbsbrinker afgraves, så der dannes nye nedre brinker, der minder 
om en ”miniådal” (Figur 5.1). Vandløbet bevarer sit eksisterende leje i bunden af ”ådalen”. Vandstanden 
ved basisvandføring om sommeren skal helst være omkring overfladen i dobbeltprofilet. Desuden antager 
vi, at drænrør fra omkringliggende marker bliver afbrudt ved foden af den øverste brink1, således at 
drænvandet løber ud på overfladen af dobbeltprofilet før det løber til det dybestliggende profil af 
vandløbet (Fig. 5.1).  Vi antager, at dobbeltprofiler anlægges i vandløb med en hydrologi (størrelse, frekvens 
og varighed af høje vandføringer), der tillader jævnlige og længerevarende oversvømmelse af det 
nyetablerede øverste profil, og det nye dobbeltprofil dimensioneres således at dette understøttes.  
 

 
 

Figur 5.1. Tværsnit af små vandløb med (A) trapezoid, nedskåret vandløbsprofil, og med (B) dobbeltprofil 
med nedre brinker og øvre brinker. Bemærk at drænvandet løber ud over de nedre brinker, før det når 
vandløbet. Figur modificeret fra Mahl et al. (2015).  

 
5.1.2 Nuværende vidensniveau om dobbeltprofilers påvirkning på reduktion af N og P afstrømning til 
vandløb 
 
Der findes ingen undersøgelser fra danske vandløb, der viser, om næringsstoffers afstrømning fra mark til 
vandløb og i selve vandløbet reduceres ved anlæg af dobbeltprofil.  Fra Sverige og Finland ved vi, at man 
benytter dobbeltprofiler som virkemiddel til N og P reduktion i vandløb, men vi har ikke kunnet finde 
dokumentation for effekten. Kun fra USA er vi bekendt med videnskabelige undersøgelser af effekten af 
dobbeltprofiler i små vandløb. En gruppe forsker fra University of Notre Dame i Indiana har undersøgt 
effekten af dobbeltprofiler på vandkvaliteten i vandløb, der modtager drænvand fra majs- og soya-marker i 
midt-vesten i USA (Roley et al. 2012 a, 2012b, Davis et al. 2015, Mahl et al. 2015). Nedenfor har vi 
sammenfattet resultater fra disse amerikanske undersøgelser.  

I de mest omfattende undersøgelser fra USA målte man vandkvaliteten på hhv. 6 og 4 
vandløbsstrækninger, hvor der var anlagt vandløb med et dobbeltprofil (Mahl et al. 2015; Davis et al 2015). 
                                                           
1 Nota bene: Dette kan måske ikke gøres ret mange steder da drænene ofte kommer ud nær bunden af vandløbet i de 
profiler, vi som oftest har – så der skal formodentlig foretages omlægning af dræn og det kan evt. medføre stuvninger  
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Total antal målinger af vandkvaliteten varierede mellem 4 og 106 prøvetagninger og indsamlingen af data 
strakte sig over 2-6 år. For hver vandløbsstrækning med dobbeltprofil blev der samtidigt målt vandkvalitet 
på en opstrøms kontrolstrækning, der ikke havde fået anlagt dobbeltprofil, men hvor der var et stejl 
trapezoid-formet vandløbsprofil. Næringsstofkoncentrationerne i de undersøgte vandløb varierede mellem 
strækningerne og over året, men er sammenlignelige med mht. koncentrationer i danske vandløb med 
landbrugspåvirkning (Mahl et al. 2015; Davis et al 2015, Thodsen et al., 2016). Resultaterne viste, at der var 
et signifikant fald i fosfatkoncentrationen (PO43-) i vandet i 4 af de 10 undersøgte vandløb på 
strækningerne med dobbelt-profil i forhold til kontrolstrækninger uden dobbeltprofil (Mahl et al. 2015, 
Davis et al. 2015). Mekanismer bag reduktion af opløst PO43- ved dobbeltprofiler kan omfatte abiotisk 
sorption til fine partikler og assimilering i planter under vækst. Herudover kan der ske deponering af 
partikelbåren P. 

Der var ingen signifikant forskel i opløste uorganiske kvælstofkoncentrationer (NH4+ og NO3-) ved 
sammenligning mellem strækninger med og uden dobbeltprofil i de 6 undersøgte vandløb i Mahl et al 
(2015), mens der i den anden undersøgelse kun blev fundet NO3- reduktion i ét af de 4 vandløb med 
dobbeltprofil (Davis et al. 2015). Tidligere studier fra den samme forskergruppe har ellers vist, at den 
samlede N-fjernelse ved denitrifikation i vandløbsprofilet var højere i vandløb med dobbeltprofiler i forhold 
til vandløb med trapezoide profiler (Roley et al. 2012 a og b). Dobbeltprofiler kan øge områdearealet, hvor 
der kan foregå denitrifikation i vandløbsprofilet og Roley et al. (2012 a og b) fandt, at 
denitrifikationsraterne var højere i områder, hvor drænvandet løber på den nederste brink i et 
dobbeltprofil end på tørre områder uden drænvand (Roley et al. 2012, Mahl et al. 2015). Det tyder på, at 
hvis dobbeltprofiler bliver etableret til at overrisle drænvand i det øverste profil, kan denitrifikationsraten 
øges i forhold til strækninger med trapezoide profiler. Denitrifikationen kan også øges ved oversvømmelse 
af det øverste profil i perioder med store vandføringer, da det antages at skabe gode forhold for 
denitrifikation. Omfanget af NO3-  fjernelse ved denitrifikation afhænger således meget af etableringer og 
dimensioneringen af dobbeltprofilet især ift. etablering af drænoverrisling af det øvre profil, samt af hvor 
ofte og hvor længe vandløbet oversvømmer det øvre profil. Også vegetationens udvikling samt 
jordbundsforholdene spiller en rolle (Roley et al 2012a og b). Det er dog vigtigt at understrege, at 
undersøgelsen af Roley et al. (2012a og b) viste, at den største procentvise NO3- fjernelse foregik ved de 
laveste afstrømninger og Mahl et al. (2015) beregnede, at den årlige N-fjernelsen var <10% af den årlige N 
eksport i vandløbet.    

Dobbeltprofilers påvirkning på vandløbets sedimentforhold kan også have betydning for reduktion af 
udledningen af næringsstoffer fra markfladen. Når drænvand siver ud over det øvre profil vil en del af de 
fine partikler sandsynligvis sedimentere på brinken. Denne sedimentpulje vil evt. senere dog delvist blive 
mobiliseret under høje vandføringer og oversvømmelser af det øvre profil, hvilket vil betyde, at der kun er 
tale om en midlertidig tilbageholdelse. Dette forudsætter dog, at de højeste vandføringer er så kraftige, at 
ophobet sediment remobiliseres og transporteres nedstrøms. Hvis det ikke er tilfældet, vil sediment 
ophobes over tid i det øvre profil.  

 
Dobbeltprofiler vil også øge depositionen af sediment transporteret som suspenderet stof i vandfasen eller 
med bundtransporten i vandløbet, på samme måde som sediment transporteret med drænrør til 
dobbeltprofilet. I dobbeltprofiler er strømhastigheden under høje vandføringer reduceret pga. et større 
profilareal, som vandet kan løbe i sammenlignet med trapezoide profiler (Figur 5.1). Desuden er der 
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vegetation på den nederste brink, hvilket yderligere nedsætter strømhastigheden. Det betyder, at sediment 
i vand der oversvømmer den nederste brink lettere deponeres på den nederste brink. Samtidigt betyder 
den reducerede strømhastighed ved høje vandføringer og den reducerede højde af brinker, at 
brinkerosionen reduceres. I undersøgelsen af Mahl et al. (2015) betød sedimenttilbageholdelsen i 
dobbeltprofilet, at for perioder med oversvømmelse af den nederste brink var turbiditeten i 
vandløbsvandet (indikator for suspenderet sediment) lavere på strækninger med dobbeltprofil i forhold til 
strækninger med trapezoid profil (Mahl et al. 2015, Davis et al. 2015).  

Samlet set viser undersøgelserne fra USA ikke entydig en positiv effekt af dobbeltprofiler på en reduktion af 
udledningen af næringsstoffer fra markfladen. Der blev kun målt en direkte effekt af dobbeltprofiler på 
vandets N koncentrationer i ét ud af 10 vandløb. Der er dog målt en højere denitrifikationsrate i jord på den 
nederste brink i forhold til tør jord fra brinker i trapezoide vandløbsprofiler, men effekten var <10% N 
fjernelse i forhold til flux (Roley et al. 2012a). På samme måde blev der også kun målt en direkte 
reducerende effekt af dobbeltprofil på fosfatkoncentrationen i vandløbsvandet i 4 ud af 10 vandløb.  

Der er således mange forhold, der spiller ind på effekten af dobbeltprofiler på reduktion af N og P 
udledning til vandløb, og det er ikke mulig direkte at bruge de amerikanske undersøgelser i en dansk 
kontekst. Det skyldes især forskel i de hydrologiske forhold i de undersøgte amerikanske vandløb med 
etableret dobbeltprofil og i små danske vandløb. I de undersøgte vandløb i Mahl et al. (2015) var de høje 
vandføringshændelser omkring 30 gange basisvandføring, men det er meget sjældent forekommende i små 
danske vandløb.  

 
5.2 Vurdering af hvad der skal til for at dække vidensbehov i forhold til gennemsnitlig N-effekt, P-effekt samt 
omkostningseffektivitet under danske forhold, således at effekter og økonomi for virkemidlet kan opskaleres 
og anvendes på nationalt niveau – herunder tidsperspektivet.  

Vi er bekendt med, at man bruger dobbeltprofil som virkemiddel til reducering af N og P i afstrømning fra 
mark til vandløb i USA, Sverige og Finland. I Danmark har man også anlagt dobbeltprofiler for nyligt, samt 
tilbage i 1980’erne (som beskrevet i Århus Amt ovenfor). Der mangler dog dokumentation for effekten af 
dobbeltprofil på N og P afstrømning i vandløb med mindre varieret hydrologiske forhold end i de 
undersøgte amerikanske vandløb. Vi foreslår derfor, at man igangsætter en grundig undersøgelser hvor 
man fokuserer på følgende punkter: 

 
a) Kvantificering af effekter af dobbeltprofil på opløst og partikulært N- og P-afstrømning fra mark til 

vandløb på årsbasis. 
b) Kvantificering af N-fjernelse ved denitrifikation i det etablerede dobbeltprofil på årsbasis  
c) Dokumentering af omfanget af tilgroning og sedimentophobning, samt behovet for jævnlig 

vedligeholdelse i vandløb med mindre varieret hydrologiske forhold, hvor der allerede er etableret 
dobbelt-profiler i Danmark, Sverige og Finland.  Det bør også undersøges, om der er 
sammenlignelige vandløb med etablerede dobbeltprofiler i andre lande (f.eks. Tyskland og 
Storbritannien).   

d) Belysning af ændret hydrologiske og hydrauliske forhold i vandløb med dobbeltprofil, og 
beskrivelse af sammenhæng mellem hydrologi, dimensionering, hydrauliske forhold og 
oversvømmelsesfrekvens af øvre etableret profil.   
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5.3 Prioritering af virkemidlets relevans sammenlignet med anvendelsen af andre nye og anvendte 
virkemidler i Danmark.  

Anvendelse af virkemidlet dobbeltprofil til tilbageholdelse af N og P ligger ikke lige for, da der mangler basal 
information om både N-effekt, P-effekt, hydrologi, sedimentation og vedligehold under danske forhold. Det 
bør dog nævnes, at der er lavet et faktaark i rapporten LANDMANDEN SOM VANDFORVALTER - 
Løsningsmodeller for klimatilpasning – kommunale inspirationsværktøjer og nyt forretningsområde for 
landbruget (Wiborg et al., 2014). 
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American Resources Association, Vol 51(4), 941-955 

Kristensen, E.A., Nordemann J.P., Baattrup-Pedersen, A. & Friberg, N. (2011): Vurdering af alternative 
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6. Paludikultur 

Af Seniorforsker Poul Erik Lærke, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

6.1 Nuværende vidensniveau om virkemidlet i Danmark og internationalt – herunder evt. udfordringer og 
barrierer for anvendelse. Under dette punkt ønskes også en vurdering af virkemidlernes potentielle effekt på 
grundvand. 

Paludikultur er målrettet produktion af biomasse fra afgrøder dyrket ved høj vandstand (Lærke et al., 2012, 
Wichtmann et al., 2016). Nogle af de afgrøder, der egner sig til paludikultur (paludi-afgrøder) kan være 
særdeles produktive under de rette betingelser (Wichtmann et al., 2016, Kandel et al., 2016), men der er 
behov for mere viden om egnede afgrøder, etablering, produktionspotentiale og høstomkostninger. Nogle 
potentielle paludi-afgrøder betragtes som vilde sumpplanter, og er derfor ikke støtteberettiget som 
traditionelle landbrugsafgrøder. Ændret lovgivning på dette område kræver dokumentation af det 
landbrugsmæssige produktionspotentiale. 

I lighed med etablering af vådområder forventes etablering af paludikultur på lavtliggende landbrugsjorde 
(primært tørvejorde) at have minimum samme positive effekt på N og P retention som vådområder, fordi 
dræning af arealet ophører og vandstanden dermed stiger. Derudover forventes høst af biomasse også at 
have positiv effekt på N og P udledning, når næringsstofferne fjernes med den høstede afgrøde. Med den 
nuværende viden er det imidlertid ikke muligt at kvantificere denne ekstra gevinst. Der findes ingen 
dokumentation for den samlede effekt af paludikultur på N og P retention. 

Eksisterende aftagermarked for paludi-afgrøder er stråtækning af bæredygtigt byggeri (tagrør), mens de 
mere ’bløde’ enggræsser kan anvendes til biogasproduktion (strandsvingel, rørgræs). På længere sigt 
forventes, at biomassens værdi kan øges ved at kombinere eksisterende aftagermarkeder med 
bioraffinering (f.eks. udvinding af bladprotein eller produktion af bioolie) og dermed øge provenuet i 
primærproduktionen. Udbytte og kvalitet af paludi-afgrøder vil afhænge af niveauet for næringsstoftilførsel 
(Wichtmann et al., 2016; Kandel et al., 2017).  

Høst af biomasse på vådlagte lavbundsjorde vil give særlige udfordringer pga. jordens nedsatte bæreevne. I 
Holland findes imidlertid allerede firmaer med maskiner, der kan udføre opgaven, men løsningen er relativt 
dyr, så der er behov for danske aktører på området (Hyttel, 2015). 

Det forventes, at grundvandsstanden i et areal med paludikultur hæves til et niveau tæt på jordoverfladen. 
Kvantificering af tab af næringsstoffer til vandløb vil derfor også kvantificere tab til grundvand og det synes 
ikke relevant separat at vurdere effekten af paludikultur på grundvand. 

6.2 Vurdering af hvad der skal til for at dække vidensbehov i forhold til gennemsnitlig N-effekt, P-effekt samt 
omkostningseffektivitet under danske forhold, således at effekter og økonomi for virkemidlet kan opskaleres 
og anvendes på nationalt niveau – herunder tidsperspektivet. 

Selvom etablering af vådområder er et anerkendt virkemiddel, så er det svært at estimere et præcist 
retentionspotentiale, og dette vil således også være tilfældet for paludikultur. Eriksen et al. (2015) 
rapporterede at vådlægning af lavbundsarealer årligt fjerner 216 kg N/ha ved denitrifikation mens Anonym 
(2016) anvender en arealeffektivitet på 90 kg N/ha i forbindelse med beregningerne i den nye aftale om 
vådområdeindsats for 2017-2021. 
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Paludikultur kan give et biomasseudbytte på 10 t TS/ha med et N indhold på 2% og et P indhold på 0.25%  
(Kandel, 2016). Herved fjernes 200 kg N/ha og 25 kg P/ha, når afgrøden høstes. En stor del af den fjernede 
N kan sandsynligvis også fjernes ved denitrifikation, mens P ikke kan fjernes på andre simple måder. 
Anonym (2016) anvender for vådområderne en arealeffektivitet på 5 kg P/ha antageligt som følge af 
sedimentation. 

For at kvantificere og dokumentere effekten af paludikultur på N og P retention bør der etableres et større 
areal med paludikultur. Dette indebærer kortlægning og monitering af hydrologiske og hydrauliske forhold i 
og omkring arealet for at kunne kvantificere effekten på N og P udledning. Strømningsdynamikken 
afhænger af den underliggende geologi og kan være påvirket af enten grundvand fra bagvedliggende 
opland og/eller terrænnær tilstrømning via dræn fra det direkte opland.  

Hvis der anlægges et større areal med paludikultur kan effekter på N og P retentionen forventes 
kvantificeret efter 4 år. Opskalering baseret på et enkelt detailstudie er dog problematisk, idet effekten på 
især N er stærkt afhængig af de hydrauliske forhold i lavbundsområdet. Pt. pågår der studier i andre danske 
projekter, hvor der arbejdes med karakterisering af ådals typologier med forskellige strømningsforhold. 
Forskelle i typologi kan betinge ret så forskellige muligheder for N retention.  

Det forventes ikke, at eksisterende aftagermarked for nye paludi-afgrøder (tagrør til stråtækning, bløde 
enggræsser til biogas) er tilstrækkelig drivkraft for, at landbruget etablerer arealer med paludikultur. Det 
kræver en form for tilskudsordning baseret på miljø- og klimagevinsten, men på længere sigt kan 
biomassens værdi muligvis øges ved at kombinere allerede eksisterende aftagermarkeder med 
bioraffinering. Herved øges omkostningseffektiviteten for virkemidlets N og P retention. Udbytte og kvalitet 
af paludi-afgrøderne er ligeledes meget afgørende for omkostningseffektiviteten. 

6.3 Prioritering af virkemidlets relevans sammenlignet med anvendelsen af andre nye og anvendte 
virkemidler i Danmark. 

Paludikultur har sandsynligvis en meget stor arealeffektivitet (kg/ha) i forhold til N og P retention og bør 
derfor dokumenteres i forsøg. Det er på nuværende grundlag ikke muligt at estimere virkemidlets 
omkostningseffektivitet (kr./kg N, kr./kg P). For at estimere omkostningseffektiviteten, er der en række 
positive sideeffekter der også bør indgå i vurderingen.  

Fortrængning af drivhusgas 

Frem mod 2030 forventes det, at de ikke-kvotebelagte sektorer i Danmark (herunder landbruget) skal 
reducere udledningen af drivhusgas med 39 % set i forhold til år 2005 og det vurderes at landbruget vil 
blive stillet overfor betydelige reduktionskrav. Arealet med drænede kulstofrige lavbundsjorde (>6% C) 
udgør ca. 108.000 ha (Greve et al., 2014). Selvom det svarer til blot 4% af landbrugsarealet udgør den årlige 
CO2 udledning fra arealet 20-25 % af landbrugets samlede CO2 udledning (Nielsen et al., 2015). 
Udledningen kan kun reduceres markant hvis dræning ophører og vandstanden hæves. I forbindelse med 
den statslige lavbundsordning ’kulstofrige lavbundsjorde’ forventes, at vådlægning som minimum vil 
reducere udledningen med 13 tons CO2-ækv./ha årligt (Gyldenkærne, 2015).  Dertil kommer at biogas, der 
delvist produceres fra paludi-afgrøder, kan fortrænge naturgas og dermed yderligere reducere CO2 
udledningen.  
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Andre sidegevinster 

Ved etablering af traditionelle vådområder vil der fremover være ekstraudgifter forbundet med naturpleje 
for at sikre delvist åbne landskaber i ådalene. Dette er ikke tilfældet for paludikultur. Sammenlignet med 
traditionel landbrugsdrift skaber paludikultur bedre levesteder for padder, fugle og smådyr og vil 
sandsynligvis øge biodiversiteten (Wichtman et al., 2016). Ligeledes kan marker med paludikultur potentielt 
fungere som opstuvnings- eller forsinkelsesbassiner der kan forhindre oversvømmelser i bebyggede 
områder. 

Endelig er der et stigende pres på at finde løsninger for nuværende drift af mange af landbrugets 
lavbundsjorde. Traditionel landbrugsdrift på lavbundsarealerne forudsætter dræning, men landbruget har 
store udfordringer med at holde vandstanden tilstrækkelig lav på mange af arealerne, dels fordi tørvejorde 
sætter sig når de drænes og dels fordi klimaforandringerne resulterer i mere nedbør. Paludikultur kan være 
løsningen, hvis miljø- og klimagevinsten kvantificeres og værdisættes. 
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7. Mættede randzoner  

Af Seniorforsker Carl Chr. Hoffmann, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. 

7.1 Nuværende vidensniveau om virkemidlet i Danmark og internationalt – herunder evt. udfordringer og 
barrierer for anvendelse. Under dette punkt ønskes også en vurdering af virkemidlernes potentielle effekt 
på grundvand. 

En mættet randzone anlægges i forbindelse med drænsystemer og fungerer ved at drænsystemet udstyres 
med en kontrolboks, der kan lede vandet gennem nedgravede perforerede rør udlagt parallelt med det 
nærliggende vandløb således at vandet nu siver gennem den ripariske zone (bufferzonen/randzonen) og ud 
til vandløbet. I kontrolboksen hæves vandstanden i drænsystemet – f.eks. 35 cm – og den derved skabte 
hydrauliske gradient anvendes til at presse vandet gennem det nedgravede perforerede rør. Kontrolboksen 
sørger også for at bypasse drænvandet direkte til vandløbet via det eksisterende drænsystem hvis 
mængden af drænvand er større end det nye parallelt forløbende rørsystem kan klare – altså med andre 
ord hvis infiltrationskapaciteten for den mættede randzone overskrides ledes drænvandet direkte til det 
nærliggende vandløb. Eventuelt skal der etableres et sedimentationsbassin før drænet ledes ned i 
randzonen for at undgå qlogning af drænledningen med sand. 

Ideelt set anlægges en mættet randzone bedst når der er en vis hældning ned mod vandløbet, fordi det gør 
det nemmere at stuve drænvandet op. Et fladt landskab vil kunne medføre tilbagestuvning.  

Den mættede randzone kan omsætte kvælstof via planteoptagelse og denitrifikation (Jaynes og Isenhart, 
2014). N-effekten afhænger af kvælstofindholdet i drænvandet og af mængden af vand der kan infiltreres i 
randzonen (i.e. jordens infiltrationskapacitet), og indholdet af organisk kulstof som energikilde for 
denitrifikationsprocessen. 

Der findes ikke forskningsresultater, der viser, om fosfor tilbageholdes i den mættede randzone, men da 
virkemidlet har visse ligheder med IBZ må det formodes, at der vil være mulighed for tilbageholdelse af 
partikulært fosfor, og at opløst fosfat kan tilbageholdes såfremt adsorptionskapaciteten ikke er opbrugt 
samtidig med at redoxforholdene er optimale (i.e. hvis der er stærkt reducerende forhold i den mættede 
randzone kan jernbundne fosforforbindelser mobiliseres og føre til udvaskning af fosfat) 

Mættede randzoner forventes ikke at påvirke grundvand da de etableres tæt på vandløb og søer i selve 
randzonen. 

7.2 Vurdering af hvad der skal til for at dække vidensbehov i forhold til gennemsnitlig N-effekt, P-effekt 
samt omkostningseffektivitet under danske forhold, således at effekter og økonomi for virkemidlet kan 
opskaleres og anvendes på nationalt niveau – herunder tidsperspektivet. 

Konceptet mættede randzoner er udviklet i USA i midtvesten (IOWA). Der findes tilsyneladende kun en 
videnskabelig publikation, der dokumenter N-effekten, mens P-effekten ikke er dokumenteret (Jaynes og 
Isenhart, 2014). Der findes dog en del hjemmesider i USA (i.e. IOWA; Landbrugsorganisationer og private 
rådgivere) der oplyser om hvorledes en randzone anlægges. 

Mættede randzoner er således et nyt potentielt virkemiddel, hvor der mangler betydelig indsigt og 
dokumentation med hensyn til både N-effekt og P-effekt, samt indsigt i randzonens hydrologi og hydraulik. 
Hvis mættede randzoner skal anvendes som fremtidigt virkemiddel bør der iværksættes et forsknings- og 
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udviklingsprogram indeholdende både N-effekt, P-effekt samt jordbundsmæssige og hydrologiske forhold. 
Desuden bør også en eventuel produktion og emission af lattergas dokumenteres. 

7.3 Prioritering af virkemidlets relevans sammenlignet med anvendelsen af andre nye og anvendte 
virkemidler i Danmark. 

Da mættede randzoner endnu ikke er udviklet til danske forhold ligger en eventuel implementering et 
stykke ud i fremtiden. Da virkemidlet har flere lighedspunkter med intelligente randzoner (IBZ), vil man 
formodentlig kunne drage nytte af de resultater, der opnås under BUFFERTECH projektet (Innovations-
fonden), hvis man vil igangsætte forskning og udvikling af mættede randzoner. En fordel ved de mættede 
randzoner er, at de ikke er synlige i landskabet. 
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8. Styret dræning  

Af Seniorforsker Christen Duus Børgesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

8.1 Nuværende vidensniveau om virkemidlet i Danmark og internationalt – herunder evt. udfordringer og 
barrierer for anvendelse. Under dette punkt ønskes også en vurdering af virkemidlernes potentielle effekt på 
grundvand. 

Indhold og funktion 

Virkemidlet styret dræning fungerer ved, at drænsystemer styres til at afvande jorden til en højere 
vandspejlshøjde end niveauet for drænenes placering. Markens vandspejl reguleres via et overløb i 
reguleringsbrønde eller ved at lave overløb i grøfter. En hævning af grundvandsspejlet i efterårs- og 
vintermånederne bevirker at de hydrologiske og biokemiske forhold i jorden ændres midlertidigt. De iltfrie 
forhold i jorden fremmer denitrifikation af opløst nitrat i jordvandet og reducerer nitrifikation af 
ammonium til nitrat, hvilket medfører at nitratudvaskningen via dræn reduceres og transportvejene til 
vandløb ændres ved at ske gennem jorden og via det øvre grundvandsspejl hvor der kan ske en omsætning 
såfremt der forekommer reducerede forhold. Virkemidlet kan sammenlignes med andre drænvirkemidler, 
da det kun effekten på transporten med drænvandet der opgøres for. Virkninger på det øvrige 
afstrømningsvande opgøres ikke. Drænvand har en minimal retention i drænsystemet frem til 
vandløbssystemet og vil således virke med den fulde effekt i overfladevandssystemet. Effekten af 
virkemidler fra marken og frem til vandløbet vil gennemgå en generel grundvandsretention hvilket vil 
reducerer effekten opnået på rodzoneudvaskningen med grundvandsretentionen mellem marken og 
overfladevandssystemet.  

Anvendelse  

Styret dræning kan anvendes som middel til at mindske udvaskningen af næringsstoffer fra drænede 
arealer, herunder lavtliggende arealer der afvandes ved pumpning. 
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Relevans og målretning 

Metoden kan anvendes på forholdsvis flade drænede arealer, hvor en reguleringsbrønd eller overløb kan 
påvirke vandspejlet ensartet og langt opstrøms. Metoden kan umiddelbart bruges på arealer med 
vårafgrøder og vinterkornafgrøder, hvor der ikke er brug for et aerobt jordvolumen til rodudvikling om 
vinteren. Gennemførte nye danske forsøg har vist, at ved en placering af grundvandsdybden ca. 30 cm 
under jordoverfladen ikke påvirkede vinterhvedens udvikling eller høstudbyttet.  Målretningen må dog 
fokusere på marker, der dyrkes med enten vandtolerante afgrøder (vedvarende græsser) eller ubevoksede 
marker, som ligger som stub/barjord i efterårs og vinterperioden. Ved at periodevis oversvømmelse af 
marken kan accepteres kan grundvandsdybden hæves til jordoverfladen, hvor også den største omsætning 
af organisk stof foregår og derfor er der også her størst potentiale for, at de anaerobe forhold kan medføre 
den største denitrifikation/nitrifikations hæmning. 

N-effekt i rodzonen  

De anaerobe forhold, der dannes ved den hævede vandstand, påvirker de biogeokemiske processer i 
jorden. Gennem en stor del af efterårs- og vinterperioden er der iltfrie forhold i en del af rodzonen, hvor 
der ellers overvejende ville være iltede (aerobe) forhold med normal afdræning. Opløst nitrat kan i højere 
grad blive reduceret ved denitrifikation (Vinther, 1992). Processen hæmmes dog potentielt ved at 
nitrifikationen, som er en aerob proces, til en vis grad ophører. Mineralisering af kvælstof fra jordens 
organiske pulje vil i et vist omfang fortsat finde sted, men den manglende nitrifikation vil betyde, at 
ammonium ikke omdannes til nitrat og at kvælstof derved i mindre grad transporteres med jordvandet. En 
sideeffekt af styret dræning er, at drænafstrømningen på sandjorde kan reduceres væsentligt (Wesström et 
al. 2003) i forhold til den mængde vand, der ledes bort med drænsystemet ved normal afdræning. Med 
styret dræning siver vandet i stedet ned til større dybde, hvorved grundvandsdannelsen øges. Hvis 
grundvandet passerer nitratreducerende jordlag, øges kvælstoffjernelsen yderligere. 

Styret dræning har i udenlandske forsøg vist sig som et effektivt middel til at mindske udvaskningen af 
næringsstoffer. Svenske forsøg med styret dræning på arealer med vårafgrøder reducerede tabet af nitrat-
N med 78-94% (Wesström et al. 2001).  I et fireårigt forsøg med vårafgrøder fandt Wesström & Messing 
(2007) et 2-18 % højere udbytte og en højere kvælstofoptagelse i afgrøderne på 3-14 kg N ha-1. De svenske 
forsøg foregik på sandjord og Wesström et al. (2001) viste at styret dræning kunne tilbageholde 6-22 kg N 
pr. ha i rodzonen vinteren over. Tilbageholdelsen betyder at kvælstoftilførslen om foråret kan reduceres 
tilsvarende på sandjorde, og delvist reduceres på lerjorde (afhængigt af afstrømningen), eller at der kan 
høstes et højere udbytte ved uændret gødskning. Det svenske Jordbruksverket (2007) skønnede at N-tabet 
fra marker med vårafgrøder, hvor afdræningen styres, kan reduceres med 15-30 kg N ha-1, men lagde vægt 
på at forsøgsgrundlaget er lille. Andre markforsøg med styret dræning har vist at udvaskning gennem 
drænrør blev reduceret fra et niveau på 25-40 kg N ha-1 år-1 til 1-7 kg N ha-1 år-1 Gilliam et al. (1979).  
Woli et al. (2010) fandt, at N tabet fra styret dræning systemer var 2/3 mindre end N tab fra traditionelle 
drænsystemer. Williams et al. (2015) fandt en 23% reduktion svarende til 9,4 kg N ha-1 år-1 for udvaskning 
gennem drænrør ved styret dræning. 

I Finland er brugen af styret dræning forholdsvis udbredt. Hovedårsagen til etablering af systemerne er 
imidlertid ikke kvælstofhusholdning men bl.a. at systemerne kan bruges til rodvanding (forsinket afdræning 
og evt. tilbagepumpning af vand i drænrørene) i tørre perioder (Jordbruksverket 2007). 
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Et potentielt P tab vil være bestemt af afstrømningsforholdene i jordprofilen. Svenske forsøg med styret 
dræning på sandede jorde (Wesström et al., 2001; Wesström, 2003) viste i to forsøgsår en reduktion i P-
udledningen på mellem 57-85 %. I et nyere studie fra samme lokalitet med fire forsøgsår demonstrerede 
Wessström & Messing (2007) igen en betydelig reduktion (48-92 %) i P-udvaskningen via dræn ved styret 
dræning. I et studie på en ny lokalitet fandt Wesström et al. (2014) en gennemsnitlig reduktion i P-tabet på 
40 %. I alle de svenske forsøg var de aktuelle tab og fosforkoncentrationer i drænvandet generelt beskedne, 
og P-effekten blev tilskrevet en reduktion i drænafstrømning grundet en stor diffus afstrømning. 

På lerjorde eller lavpermeable jorde vil et forhøjet vandspejl som følge af styret dræning ikke bidrage til en 
reduceret drænafstrømning, og da transportvejen fra pløjelag til dræn samtidig er reduceret betydeligt 
(sammenlignet med sandjorde), forventes en betydelig øget P transport på arealer der har en høj P-status 
og/eller en høj risiko for P mobilisering under anaerobe forhold. Det må således anbefales at der i 
forbindelse med implementering af virkemidlet foretages en risikovurdering for P-tab efter samme princip 
som det er obligatorisk ved genetablering af vådområder. Jf Kronvang et al.,2011.   

Danske forsøg 2012-2015 

Danske forsøg med styret dræning (SD) på fire lokaliteter over en tre årig periode (2012-2015) er netop 
afsluttet. På to af lokaliteterne (Østjylland, flad moræne jord (JB6)) blev der udført detaljerede studier af 
udbytter, N min i jorden, lattergas målinger, drænudvaskning på marker der blev dyrket med vinterhvede. 
De to øvrige lokaliteter er sandjorde: henholdsvis litorina, (JB2) i Nordjylland og lerblandet sandjord (JB4) i 
et inddæmmet og pumpet område på Nordfyn. Her var arealanvendelsen henholdsvis vårkornssædskifte 
med kartofler og for JB4 jorden et blandet kvægbrugssædskifte. I projektet er der gennemført en række 
undersøgelser for at belyse effekter af SD. Resultaterne er vist i Børgesen et al. (2016a); Børgesen et al., 
(2016b) og fra indlæg ved Plantekongressen 2016, Hvid (2016) og Børgesen et al. (2016c).  

På lerjordsarealet i Østjylland var effekten af SD på drænafstrømning størst i 2014/15, hvor 
drænafstrømningen blev reduceret med 40-50 % sammenholdt med normaldrænet. Effekten af SD kunne 
også ses på dybden til det øvre grundvandsspejl, som i perioder var beliggende op til 30-40 cm højere på SD 
drænsystemet. Denne forskel sås ikke i våde perioder hvor grundvandsspejlet var på samme niveau for de 
forskellige forsøgsarealer. Kun dele af forsøgsarealerne var påvirket af SD pga. en hældning på omkring 1%.  
50 meter fra styringsbrønden kunne der ikke ses nogen signifikant effekt af SD. På Nordfyn (JB4) var 
effekten på drænafstrømning på samme niveau 11-61 % og 10-55 % i henholdsvis 2013/14 og 2014/15.  

På Litorina fladen (JB2) sås en effekt på grundvandsspejlet på begge felter med SD. Her blev reguleringen af 
vandstanden foretaget i selve grøften, hvilket viste sig at være effektivt til at hæve grundvandsspejlet mere 
jævnt ind på marken sammenlignet med ændring af drændybden via drænrørene. På Litorina fladen viste 
vandføringsmålingerne ikke nogen effekt af SD på afstrømningen. Det skyldes i høj grad, at 
grundvandsspejlet ligger meget højt i området og der således ikke forekom mere grundvandsdannelse og at 
fordampningen ikke blev påvirket i vinterperioden af den højere grundvandsstand. 

På de fire lokaliteter er der opnået forskellige effekter på N-tabet med drænvand. Enkelte år har SD 
medført store reduktioner i N-tabet gennem drænrør. Dette er primært forårsaget af mindre 
drænafstrømning og i mindre grad en lavere N koncentration i afstrømningsvandet. Udledningen via 
drænrør udgør kun en del af den samlede udvaskning. Andelen der udvaskes via drænrør varierer meget 
mellem årene, hvilket skyldes et samspil mellem topografien, placering af drænene, jordens hydrauliske 
egenskaber samt mængden og den tidslige fordeling af nedbør i efteråret og vinteren.  For at nitraten skal 
nå drænrørene, skal grundvandet være liggende over drænrørene og herved vil den passere gennem et 
vandmættet område, hvor der kan forekomme omsætning ved denitrifikation. Den anden del af 
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udvaskningen der transporteres uden om dræn til grundvand og vandløb via dybere jordlag har en højere 
sandsynlighed for omsætning end drænvand. 

 Gennemsnitseffekten af SD i de gennemførte forsøg kan opgøres til en reduktion på ca. 6 kg N/ha i 
2013/14 og ca. 8 kg N/ha i 2014/15. Denne N udledningsreduktion gennem dræn svarer til henholdsvis 25% 
og 30 %  i 2013/14 og 2014/15. Hvorvidt hele denne effekt opnås ude i vandløbene afhænger af om 
nitraten, der udvaskes med vandet og som afledes uden om drænrørene, denitrificeres under dets 
transport frem til vandløbet eller om det transporteres i oxideret vand frem til vandløbet. Der er på de 
forskellige forsøgssteder sandsynligvis stor forskel afhængig af grundvandsspejlets naturlige dybde og redox 
dybden. For Litorinaen er der stor sandsynlighed for at der er sket en reduktion i den samlede udledning i 
drængrøften, da koncentrationsmålingerne i grøften var lavere i de to perioder med SD.   

For Litorinaen er transporten via det dybe jordlag inkluderet i vandet, idet det måles i afvandingskanalen. 
For de andre lokaliteter har det ikke været muligt at kvantificere med målinger, hvorvidt nitrat der 
transporteres uden om drænrørene reduceres før det når vandløbet. Transporten af N via grundvand er 
opgjort indirekte ved at lave en modelberegnet vandbalance, der sammenholdes med den målte 
afstrømning, og de målte nitratkoncentrationen i drænvandet. Den andel der ikke løber i dræn, ses at stige 
ved SD på tre af de fire lokaliteter hvor der måles på drænvand. Effekten ses ikke på Litorinaen, da 
grundvandet ligger i højde med vandspejlet i grøften.    

 

Sideeffekter – Udbytter, drivhusgasser, fosfor, sediment, mv.  

Der kunne ikke ses nogen negativ effekter af SD på høstudbytterne og der blev på de to forsøgsarealer med 
lerjord målt relativt høje udbytter (>8 tons/ha) i alle de tre år forsøgene forløb. Forsøgene har afsløret, at 
der for den sandede lokalitet (Nordjylland) var en sideeffekt på fosfor udvaskningen ved SD. Således steg P-
udvaskningen med en faktor mellem 2 og 7 svarende til at den årlige P-udvaskningen steg fra <0.1 kg opløst 
P/ha  til 0.3-0.5 kg opløst P/ha. Stigningen var forventet, da jordbunds karakteriseringen også viste, at disse 
arealer har et lavt molforhold mellem jern (Fe) og P (molforhold<25), og dermed en risiko for P frigivelse 
ved jernreduktion ved vådlægning jf. Kronvang et al. (2011).  

Der har i forsøgene været fokus på evt. negative effekter af SD på drænsystemernes virke, herunder om der 
sker sedimentophobning i drænene med negative følger for afvandingen. Vi kunne ikke konstatere nogen 
visuelle effekter på drænsystemerne i projektperioden (3 år). Der sås ikke et øget sedimentindhold i vandet 
set over året ved SD, dog blev der observeret brunt vand de første timer (øget ler suspenderet i 
drænvandet), når drændybden blev sænket i foråret. Sediment transporten med drænvandet blev målt til 
en årlig transport på mellem (2-10 kg sediment per hektar). Der kunne således ikke påvises en negativ 
effekt af SD på drænsystemerne ved sedimentindtrængning. Ved SD øges det øvre grundvandsspejl med 
maksimalt stigningshøjden i drænbrønden (Figur 1), og det vil alt andet lige reducere indtrængningen af 
sediment i drænrør. 

For at undersøge om SD gav anledning til en øget emission af lattergas (N2O), som er en kraftige drivhusgas, 
blev der gennemført målinger af N2O-emission på en af lerjordslokaliteterne (JB6). Der kunne ikke 
registreres nogen forskel mellem emission ved SD og almindelig dræning. Udover målinger af N2O-emission 
blev stabil isotop analyse af δ18O og δ15N i nitrat fra drænvand anvendt til at detektere denitrifikation. 
Metoden anvender det princip, at mikroorganismer foretrækker lette isotoper over tunge, hvorved 
denitrifikationsprocessen vil berige det resterende nitrat med δ18O og δ15N i forholdet 0,5-1. For 
lerjordsarealer viste analyserne, at denitrifikation var særlig forøget i en nedbørsfattig periode på det et 
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forsøgsareal i 2013/14, mens der var tegn på denitrifkation på alle forsøgsstederne på lerjordene i 2014/15. 
På den lerblandede sandjord var der ingen indikation på at nitrat var beriget pga. denitrikation.  

 
Figur 1. Effekter af styret dræning på N og P i en dyrket jord. 

 

Potentialet for styret dræning i Danmark  

Visse topografiske og agrohydrologiske betingelser med hensyn til beliggenhed skal være opfyldt for at 
sikre praktisk styring af et styret dræningssystem. Stedet skal have behov for dræning under naturlige 
forhold, jævn topografi (hældning <1-2%), høj hydraulisk ledningsevne i det øverste jordprofil samt et egnet 
drænafløb. Betingelserne vedrørende topografi, hydraulisk ledeevne og dræningstilstand blev behandlet i 
en svensk analyse, som viste at 14-21 % af det samlede dyrkede areal i Skåne, Halland, Blekinge og Kalmar 
er egnet til at iværksætte styret dræning (Joel et al., 2009). Den systematisk drænede andel af 
landbrugsarealet i Danmark er ca. 50 % (Olesen, 2009). På baggrund heraf vurderes det, at omfanget af 
egnede arealer i Danmark udgør mindst 300.000 ha. 

Erfaringerne fra det danske projekt med SD koblet med omfattende GIS analyser har ført til et nyt 
landsdækkende korttema over potentielle områder for SD.  Dette tema ligger som pdf-filer der kan 
downloades på fra http://gefionau.dk/var/styretdraening.htm. Kortene er etableret ud fra fire kriterier: 1. 
lerindhold i underjorden; 2. landskabshældninger (<1%); 3. at området ligger i landbrugsarealet i 2014 og 
landskabselement ikke er klit og 4. Markarealet er sammenhængende over 5 hektars størrelse.   Pdf- filerne 
repræsenterer tre hældninger <0.5%, <1% og <1.5%) og som lokalt kan anvendes til at udpege egnede 
områder opdelt efter sammenhængende størrelse 1. alle arealer, 2. alle arealer>0.1ha, 3. arealer>1 ha og 
arealer>5ha som opfylder alle kriterierne for SD.  

8.2 Vurdering af hvad der skal til for at dække vidensbehov i forhold til gennemsnitlig N-effekt, P-effekt samt 
omkostningseffektivitet under danske forhold, således at effekter og økonomi for virkemidlet kan opskaleres 
og anvendes på nationalt niveau – herunder tidsperspektivet. 

Erfaringerne opsamlet over projektperioden har vist, at det er udfordrende at styre markens øvre 
vandindhold ved brug af SD, således, at der sker en jævn vandmætning af jorden. På flade områder med 
højt grundvandsspejl der er drænet (Eksempelvis: Litorina områder afvandet med kanaler) har det vist sig, 
at være lettere at kontrollerer vandmætningen og her fandtes også de største effekter på udledningen. 

http://gefionau.dk/var/styretdraening.htm
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Desværre var der her også en forøget fosfor udvaskning. Hvorvidt der i recipienten kan tolereres en forøget 
fosforbelastning afhænger af vandområdet der belastes. SD som virkemiddel til reduktion af 
nitratudvaskningen er kun dokumenteret mht. til virkningen på udledning med dræn. Der kræves yderligere 
markundersøgelser, hvor effekten af SD bedre måles i forhold til den samlede belastning (både 
drænudledning og transport via dybere jordlag) til vandmiljøet undersøges.  

Etablering af SD i drænede lavninger, hvor vandet naturligt samles, har formodentlig en større effekt på 
udledningen end SD på markfladen. Anvendelse af SD i pumpelag (hvor jordens grundvandsspejl reguleres 
ved oppumpning) kan være oplagt, da infrastrukturen for hævning af grundvandsspejlet allerede er 
etableret. I pumpelag er terrænet fladt, således er det relativt nemt at styre vandstandshævningen ved at 
ændre pumpe strategi. Sideeffekter med øget P udvaskning vil være muligt at løse via evt. et 
minivådområde. 

Projektet har belyst nogle af mulighederne og begrænsningerne ved SD, men der udestår endnu en del 
spørgsmål til afklaring før en gennemsnitseffekt kan angives for virkemidlet. Nye undersøgelser er vigtige at 
igangsætte for at finde mere optimale anvendelse af SD.   Her er det vigtigt at anvende den opnåede viden 
og fortsætte undersøgelserne af SD, hvor virkningen blev fundet størst. Målet er på længere sigt, at SD 
bliver godkendt som et effektivt virkemiddel til mindskelse af kvælstofudvaskningen fra landbrugsarealer til 
vandmiljøet.  

8.3 Prioritering af virkemidlets relevans sammenlignet med anvendelsen af andre nye og anvendte 
virkemidler i Danmark. 

Kan først besvares såfremt der gennemføres supplerende forskning, herunder styret dræning i lavninger. 
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