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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved 
Aarhus Universitet (AU) ønsket kommentering på notatet fra SEGES med titlen ”Beskrivelse af pilotpro-
jekt for afbrudte dræn med ensartet effekt eller med differentieret effekt (trappemodel)” mhp. at give 
en faglig vurdering af to foreslåede projektmodeller for etablering af små vådområder ved afbrydning 
af dræn. Af bestillingen fremgår at I forbindelse med overvejelserne om et pilotprojekt om afbrudte 
dræn, har Landbrugsstyrelsen modtaget et notat, der beskriver forslag til en projektmodel. I notatet fo-
reslås, at pilotprojektet med afbrudte dræn bør gennemføres med ét af to foreslåede modeller for fast-
sættelse af kvælstofeffekt:  

a) Pilotordning uden trappemodel (ensartet fastsat kvælstofeffekt). 

b) Pilotordning med en trappemodel (gradueret kvælstofeffekt)  

AU bedes kommentere på, hvorvidt der på baggrund af det nuværende vidensgrundlag for virkemidlet 
afbrudte dræn, kan gennemføres et pilotprojekt med ét af de to projektmodeller foreslået af SEGES, 
samt hvorvidt implementeringen af de to modeller kan være med til at sikre en tilstrækkelig kvælstof-
fjernelse.  

Besvarelse 

Baggrund for besvarelsen. 

 Der tages overordnet udgangspunkt i besvarelsen i resultaterne fra ”Virkemidler til reduktion af kvæl-
stofbelastningen af vandmiljøet” (Eriksen et al.,2020). 

Forudsætning for optimal kvælstof fjernelse ved “Afbrudte dræn”. 

Forudsætningen, for at opnå en optimal kvælstoffjernelse ved afbrydning af dræn, er, at drænvandet 
fordeles jævnt over det påtænkte overrislingsareal. Eksempel på en etablering uden sikring af jævn 
fordeling af drænvandet kan ses på billedet i bilag 1, hvor drænvandet har skabt en erosionskanal ned 
til vandløbet. En jævn fordeling af drænvandet i kanten af arealet med etablering af drænvands over-
risling sikrer, at så store dele af overrislingsarealet anvendes til infiltration af vand i jordmatricen og der-
med at opholdstiden på det overrislede areal bliver så lang som mulig. At drænvandet infiltreres i jord-
matricen er vigtig, da det nitratholdige drænvand derved føres ned til de denitrificerende mikroorga-
nismer i stedet for, at nitraten skal diffundere ned fra vand på jordoverfladen udelukkende via diffusion. 
Erfaringerne fra de hidtidige forsøgsarealer med overrislingsprojekter har vist, at kun en del af dræn-
vandet infiltreres på forskellige tider af afstrømningssæsonen, hvilket medfører, at en del af drænvandet 
strømmer til slutrecipienten (oftest et vandløb), som diffus overfladisk afstrømning. Den del af drænvan-
det, som ikke kommer i direkte kontakt med jordmatricen hvor denitrifikationsprocessen foregår, vil alt 
andet lige have en mindre omsætning af nitrat. Ovenstående baseres på følgende publikationer Hoff-
mann, 1991; Hoffmann et al, 2006; Hoffmann et al, 2012. 

Efter at man har sikret sig, at fordelerrenden distribuerer vandet over hele tværsnittet af det påtænkte 
overrislingsareal, vil arealets mikrotopografi have afgørende indflydelse på, hvor jævnt drænvandet 
fordeles på sin videre vej. Selv på et areal, der umiddelbart virker helt fladt, vil der være en mikrotopo-
grafi, hvor vandet vil samles i små lavninger. Man kan med fordel forbinde sådanne små lavninger på 
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overrislingsarealet med hinanden – hvorved der dannes små sjapvands områder, hvilket både kan for-
længe vandets opholdstid, infiltrationen og dermed optimere N-fjernelsen. På meget flade arealer kan 
man i visse tilfælde nøjes med at forbinde lavningerne med hinanden uden at skulle anlægge en for-
delerrende, men dette vil kræve en detaljeret topografisk opmåling af det overrislede areal således, at 
alle lavninger forbindes og drænvandet herved får så lang opholdstid som mulig. 

I Figur 1 i notatet og i selve notatet angives R-værdier i forhold til den forventede N-effekt. Dette er i 
notatet lidt kryptisk formuleret som værende ratioen mellem overrislingsarealet og drænoplandet. AU 
forudsætter, at der her menes R = Drænareal/overrislingsarealet. Dvs., at der ved lave værdier af R op-
nås via en lang opholdstid og derved en høj N-fjernelse. Dette er i modstrid med, hvad der står i den 
blå tekstboks (s. 2). 

Erfaringer med overrisling med drænvand har vist, at forholdet mellem drænopland og overrislingsareal 
(R) ikke må overstige 30 medmindre området spunses ind (dvs., at områderne er aflukkede bassiner 
med plader nedbanket i jorden). Værdien af R på ca. 3 – 5 har vist en god kvælstoftilbageholdelse 
(f.eks. Kappel ved Lemvig og Ulleruplund i Sønderjylland, som beskrevet af Hoffmann et al. (2005). Un-
dersøgte overrislingsområder, hvor R har været større end 30 (Syvbæk, Storåen og Egeskov) har været 
spunset ind således, at drænvandet kun kunne løbe ud af et veldefineret udløb (Hoffmann, 1991; Hoff-
mann et al, 2006; Hoffmann et al, 2012). Spunsningen er gennemført i forskningssammenhæng for:  1. 
for at kunne lave en præcis analyse af vand- og stofbalance (inklusive avanceret måleudstyr) 2. hvilket 
også har medført at vandets opholdstid blev forlænget og 3. at N-fjernelsen blev forøget (øget opholds-
tid, øget infiltration) på trods af de høje værdier af R.  

AU’s vurdering af de i SEGES-notatet foreslåede modeller. 

Overordnet er der i notatet forsøgt at gøre virkemidlet ”afbrudte dræn” mere dynamisk. Der foreslås en 
model A som har en fast lav kvælstoffjernelse (eksempelvis 30 %) uden krav til udformning af overris-
lingsarealet og en model B med forskellige niveauer (trapper) af kvælstoftilbageholdelse afhængig af 
kriterier for design af overrislingsarealet for drænvand. Der tages i ’trappemodellen (Model B) udgangs-
punkt i, at fastsættelse af N-fjernelsen kan gradueres mellem forholdet mellem overrislingsareal og 
drænoplandet (i notatet kaldet ”R”), som værende afgørende for N-fjernelsen. Ved faldende værdier 
af R, vil N-fjernelsen øges. Desuden inddrager SEGES i deres notat en 10 % øget effekt ved etablering 
af en fordelerrende, der skal sikre, at drænvandet fordeles jævnt over overrislingsarealet. 

Der angives i notatet ikke en metode til estimering af, hvor stor et input af kvælstof, der forventes trans-
porteret til overrislingsområdet via dræn. Dette er en forudsætning for at kunne beregne en total N-
effekt af virkemidlet. I en landbrugsreguleringsmæssig sammenhæng skal der kunne gennemføres en 
omregning til hektarækvivalenter med efterafgrøder, som i dag er regneprincippet som landmænd re-
guleres efter.  

Trappemodellen (Model B) 

Der antages i Model B, at R kan anvendes som en proxy for tildeling af en N-fjernelsesrate. Der antages 
endvidere, at hvis der etableres en fordelerrende for tilført drænvand øges N-effekten med 10 %. Der 
angives effekter (uden fordelerrende) på henholdsvis 20 %, 35 % og 50 % ved værdier af R på hen-
holdsvis 10, 20 og 30. Disse antages at øges med 10% med anvendelse af en fordelerrende (henholds-
vis 30 %,45 % og 60 %). Vi forstår systemet således som angivet i Figur 1 at høje R-værdier giver den 
laveste N retention, da den hydrauliske belastning herved bliver størst i drænsæsonen og derved fås 
den korteste opholdstid. Samtidig vil risikoen for, at drænvandet løber overjordisk til vandløbet være 
høj. I teksten står det omvendt at høje R værdier giver højeste kvælstofretention. Dette betragtes som 
en fejl. 
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Vandets transportveje gennem overrislingsarealet kan være talrige. En del vand vil fordampe via plan-
ter eller direkte fra jordoverfladen. Det infiltrerende vand vil forsætte mod vandrecipienten eller infiltrere 
til grundvandet. En forståelse af det hydrologiske system er afgørende for at kunne vurdere, hvor høj N-
fjernelsen i arealet vil være. Omsætningen ved denitrifikationen er afhængig af redoxforholdene i jor-
den, da iltfrie forhold er en afgørende forudsætning for, at der sker en denitrifikation. Desuden er om-
sætningen afhængig af tilgængeligt organisk stof samt nitrattilgængelighed i jordvæsken, der primært 
fødes med drænvandet. Ligeledes er temperaturen afgørende for biologisk aktivitet og omsætnings-
processer i jorden. 

 Der er store forskelle mellem lokaliteter i relation til, hvornår drænafstrømningen bliver genereret samt 
andelen af den samlede drænmængde, der går i drænene. En forståelse af drænvirkemidlers effekti-
vitet kræver en samtidig forståelse af drænvandstilførslen. Drændynamikken varierer i høj grad både 
tidsligt og rumligt. Dette er styret af forskelle i geologi samt forskelle i den tidslige og rumlige variation i 
nedbøren. Samtidig varierer N-indholdet i drænvandet, der både er en funktion af N-udvaskningens 
størrelse samt jordens hydrauliske egenskaber, redoxforhold i jorden hvor vandet transporteres samt 
dræningsgraden i landskabet.  

Drænoplande kan opdeles i systemdrænede arealer og punktdræninger af lavtliggende område i 
landskabet. Punktdrænede lavninger modtager oftest vand fra højere liggende arealer via det øvre 
grundvand, som kan være reduceret (lavt nitrat indhold), hvorved den kvantitative effekt (kg N/ha) af 
drænvirkemidlet kan forventes at være begrænset. Systemdrænede arealer er fladedækkende dræn-
systemer med en ca. afstand på 20 meter mellem drænrørene som afvander sammenhængende are-
aler. Tages ovenfornævnte faktorer i betragtning, er det således forbundet med stor usikkerhed at an-
vende forholdet med drænoplandet og overrislingsarealet (R) som grundlag for at differentiere en N-
effekt. Det vurderes dog, at R er en faktor der kan være afgørende for vandets opholdstid under redu-
cerede forhold og dermed have betydning for N-fjernelsen. Høje R-værdier giver høj hydraulisk belast-
ning med lavere opholdstid samt øget risiko for direkte overjordisk transport af drænvand til vandmiljøet. 
Høje R værdier reducerer herved kvælstoffjernelsen.  Men der forekommer også en række andre fak-
torer, der er afgørende for fastsættelsen af en differentieret kvælstoffjernelse såsom bl.a. timingen af 
drænvandsbelastningen (stofomsætningen i jorden / denitrifikationen er højere under varmeforhold i 
efteråret sammenlignet med i vinterperioden), nitrat-N koncentrationen i drænvandet, jordens hydrau-
liske egenskaber, rodzonens indhold af let omsætteligt organisk stof samt redoxforhold i det øvre grund-
vand.   

AU konkluderer derfor, at der skal være et større datagrundlag af den hydrauliske virkning af drænover-
risling (empirisk grundlag) tilgængeligt for at kunne etablere sammenhænge mellem kvælstoffjernel-
sen i overrislingsarealet ved forskellige karakteristika for overrislingsarealet herunder R-værdier som be-
skrevet ved model B ’trappemodel’ som forslået af SEGES.  

Model A, (uden trappemodel) 

I model A med en fast N-fjernelse på 30 % er der tale om et standardtal gældende under alle forhold 
uden krav til fordellerrende. I Eriksen et al. (2020) er angivet en effekt på 45±23 %, hvor det er forudsat 
at der altid anvendes fordelerrende.  Kvælstofeffektivitet på 30 % er et konservativt estimat, som SEGES 
antager skal gælde i alle forhold (med og uden fordelerrende).  
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Samlet vurdering og grundlag for pilotordning med afbrudte dræn 

Samlet vurdering for en pilotordning med afbrudte dræn er, at der i en pilotordning administreret af 
Landbrugsstyrelsen kan ydes støtte til model A, under forudsætning af at der etableres en fordelerrende 
og hvor standard-N-effekten foreløbig kan sættes til 45±23 % (jf. Eriksen et al., 2020). Monitering under 
pilotprojektperioden vil kunne danne grundlag for en revurdering af kvælstofeffekten på samme måde 
som gennemført for minivådområder.  

Hvad angår Model B konkluderer AU, at der er ikke tilstrækkeligt empirisk datagrundlag for at kunne 
differentiere kvælstofeffekten, hvor der anvendes forholdet mellem drænopland og overrislingsareal 
(R) som differentieringsgrundlag. 

AU anbefaler endvidere, at der udføres forundersøgelser før etablering af overrislingsareal for dræn-
vand, der omfatter målinger af drænvandet i året forud for etablering. Vurderingsgrundlaget for N-ind-
holdet i drænvand bør følge kravene for N-indhold, som er gældende for minivådområder for potentielt 
egnede oplande beskrevet af Børgesen et al. (2017). Her kræves N-indholdet i drænvandet at være 
højere end 4 mg NO3-N/L som gennemsnit af minimum fire udtagne vandprøver efterår og vinter og to 
sommerprøver såfremt drænene strømmer hele året.   

I forbindelse med en pilotordning anbefaler AU også, at der foretages en monitering af vandmætnings-
graden (dybde af grundvand) igennem et kalenderår i overrislingsarealet for at vurderer potentialet for 
N-fjernelse i rodzonen. Hvis der er historiske arealanvendelsesdata eller ortofotos fra overrislingsarealet, 
der kan bekræfte områdets dyrkningsgrad/vandmætning, kan denne information bruges som ekstra 
datagrundlag for vurdering af overrislingsarealets egnethed for virkemidlet afbrudte dræn i både dyrk-
ningsperioden og i vinterhalvåret. Aktive dræn eller grøfter skal i overrislingsarealet altid fastlægges og 
efterfølgende afbrydes forud for overrisling med drænvand, for at sikre en jævn strømning af vand i 
jordmatricen mod recipienten, for herved at opnå størst mulig N-fjernelse. 

AU foreslår, at der i pilotprojekter skal opstilles et måleprogram forud for etableringen af et overrislings-
område. Måleprogrammet bør her som minimum inkludere fastsættelse af N-indhold i drænvand, esti-
mat for N-transporten i dræn(ene) der leder vand og N til infiltrationsområdet (til fastsættelse af hektar 
efterafgrøde ækvivalenter) samt moniteringen af vandmætningsgraden i det overrislede areal igen-
nem et år. 

Etablering af virkemidlet ”afbrudte dræn” har i forskellige forskningsprojekter vist sig som et effektivt 
drænvirkemiddel (jf. Eriksen et al., 2020). Men der eksisterer en række udfordringer i forbindelse med 
dets etablering. Der er derfor behov for et større vidensgrundlag som skal sikre en optimale kvælstof-
fjernelse ved etableringen af afbrudte dræn som drænvirkemiddel. Dette kan opnås ved en monitering 
i en række udvalgte pilotprojekter igennem en årrække. 

 

  

  



7 
 

Referencer 

Børgesen C.D, Kjærgaard, C; Iversen, B.V 2017. Udarbejdelse af minivådområdeeffekt (kg N pr. ha mi-
nivådområde) på ID15-oplandsniveau for potentielt egnede arealer. / Nr. 2017-760-000122, 
2017. 27 s., maj 19, 2017 https://pure.au.dk/portal/files/116512758/Besvarelse_Mi-
niv_domr_deeffekt_kg_N_pr._ha_miniv_domr_de_002_.pdf 

Eriksen, J., Thomsen, I. K., Hoffmann, C. C., Hasler, B., Jacobsen, B. H. 2020.Virkemidler til reduktion af 
kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Aarhus Universitet. DCA – Nationalt Center for Fødevarer 
og Jordbrug. 452 s. – DCA rapport nr. 174 https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf 

Hoffmann, C.C., Baattrup-Pedersen, A., Jeppesen, E., Amsinck, S.L. & Clausen, P. 2006: Overvågning af 
Vandmiljøplan II Vådområder 2005.Danmarks Miljøundersøgelser. 128 s. - Faglig rapport fra DMU 
nr. 576. 

Hoffmann, C.C. 1991. Water and nutrient balances for a flooded riparian wetland. In: Nitrogen and 
Phosphorus in Fresh and Marine Waters - Project Abstracts of the Danish NPo Research Pro-
gramme, C13b, pp. 203-220. NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, C - Abstracts. 

Hoffmann, C.C., Heiberg, L Audet, J, Schønfeldt,B., Fuglsang,A., Kronvang, B., Ovesen, N.B., Kjaergaard, 
C., Hansen, H.C.B. and Jensen, H.S. 2012. Low phosphorus release but high nitrogen removal in 
two semi-natural riparian wetlands inundated with agricultural drainage water. Ecological Engi-
neering, 46, 75-87. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2012.04.039 

  

https://pure.au.dk/portal/da/persons/bo-vangsoe-iversen(c30de6fc-018b-467f-b745-bf31e5609948).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/christen-duus-boergesen(7ef4f29b-fec5-47d1-9733-390ead4e917d)/publications/udarbejdelse-af-minivaadomraadeeffekt-kg-n-pr-ha-minivaadomraade-paa-id15oplandsniveau-for-potentielt-egnede-arealer(5b3ce605-8c68-452b-89df-573f64acb392).html
https://pure.au.dk/portal/da/persons/christen-duus-boergesen(7ef4f29b-fec5-47d1-9733-390ead4e917d)/publications/udarbejdelse-af-minivaadomraadeeffekt-kg-n-pr-ha-minivaadomraade-paa-id15oplandsniveau-for-potentielt-egnede-arealer(5b3ce605-8c68-452b-89df-573f64acb392).html
https://pure.au.dk/portal/files/116512758/Besvarelse_Miniv_domr_deeffekt_kg_N_pr._ha_miniv_domr_de_002_.pdf
https://pure.au.dk/portal/files/116512758/Besvarelse_Miniv_domr_deeffekt_kg_N_pr._ha_miniv_domr_de_002_.pdf
https://dcapub.au.dk/djfpdf/DCArapport174.pdf


8 
 

Bilag 

Bilag 1. Eksempel på overrislingsareal uden fordelerrende. 

 

Figur 1. Eksempel på et overrislet areal uden fordelerrende. Dette skabte en dybt nedskåret erosionskanal, der løb 
direkte til vandløbet. Et sådant anlæg vil have en stærk reduceret N-fjernelse sammenlignet med et tilsva-
rende anlæg med en etableret fordelerrende. 
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