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Styret dræning og udledning af næ-
ringsstoffer til vandmiljøet

Baggrund 
En betydelig del af næringsstof-
udledningen til overfladevand 
sker via dræn, og det antages, 
at godt halvdelen af landbrugs-
arealet i Danmark er drænet. 
Specielt på lerjord er dræning 
nødvendig, dels for at sikre 
luftskifte til rødderne i løbet af 
vækstsæsonen, dels for at gøre 
jorden farbar i det tidlige forår. 
Med dræningen er der imidler-
tid skabt en mere effektiv trans-
portvej for overskudsnedbøren 
og de deri opløste næringsstof-
fer direkte fra rodzonen til over-
fladevand. Fordi transporttiden 
er kort, sker der kun en minimal 
reduktion af N-indholdet.  

SD ser generelt ud til at være 
effektiv til at mindske udlednin-
gen af næringsstoffer gennem 
dræn. F.eks. fandt Wesström et 
al. (2001) i svenske forsøg en 
reduktion i drænudledning af N 
på 78-94 %, mens tabet af fos-
for (P) blev reduceret med 58-85 
%. I USA har SD været praktise-

ret med stor succes i flere årtier, 
hvor f.eks. Gilliam et al. (1979) 
fandt, at SD reducerede N-ud-
ledningen gennem dræn fra 25-
40 kg N/ha til 1-7 kg N/ha. Woli 
et al. (2010) fandt, at drænud-
ledt N var 1/3 af udledningen 
ved fri drænudledning. Senest 
fandt Williams et al. (2015) en 
reduktion i drænudledt N på 23 
% (9,4 kg N/ha/år). 

De udbyttemæssige konse-
kvenser af styret dræning er kun 
bestemt i ringe grad og hoved-
sageligt i vårafgrøder. I sådanne 
forsøg fandt Wesström & Mes-
sing (2007) 2-18 % højere ud-
bytte og en højere N-optagelse 
på 3-14 kg N/ha, mens Drury 
et al. (2009) kun fik en positiv 
udbytteeffekt ved forhøjet N-til-
førsel i vækstsæsonen.

I modsætning til vårsædsaf-
grøder kan rodudviklingen i en 
vintersædsafgrøde påvirkes un-
der SD, da rodudviklingen vil 
ophøre i en vis højde over vand-
spejlet. Dette vil kunne influere 

på planternes evne til at afsø-
ge hele jordvolumenet for næ-
ringsstoffer i den efterfølgende 
vækstsæson.  

Følgende hypoteser er afprø-
vet i forhold til SD:
• Dyrkning af vinterhvede kan 

praktiseres
• Udbytter fastholdes
• Udledningen af nitrat reduce-

res
• Næringsstofudnyttelse øges                                                            
• Emissionen af lattergas influ-

eres ikke
• Afvandingsforholdene æn-

dres således, at drænafstrøm-
ning reduceres 

• Transporten af opløst P på-
virkes ikke 

• Sedimentophobningen i 
drænsystemet påvirkes ikke

Metode
Der er gennemført forsøg med 
SD på fire lokaliteter: to dræne-
de lerjorde i Østjylland (Odder), 
én hævet havbund i Nordjylland 
og et inddæmmet/pumpet areal 

Styret dræning (SD) som virkemiddel til at reducere udvaskningen af kvælstof (N) er undersøgt i 
markforsøg. Effekter på drænvand, N, P, sediment og udbytter præsenteres.
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på Nordfyn. Der blev løbende 
igennem tre vækstsæsoner og 
afstrømningsperioder gennem-
ført følgende:
• Plantevækst- og udbyttemå-

linger fra både forsøgsparcel-
ler og med udbyttemåler på 
mejetærsker 

• Afstrømningen fra jorden 
blev fulgt ved måling af af-
strømningen igennem dræn-
rørene

• Vandspejlsmålinger af øvre 
grundvand med pejlerør

• Vandbalancen blev opgjort ud 
fra modelberegninger med lo-
kale vejrdata

• N2O-emissionsmålinger gen-
nem efterår og vinter målt 
med kampagnemålinger hver 
14 dag 

• Tab af ammonium og nitrat 
samt opløst P gennem dræn 
blev opgjort ud fra målinger 
af drænafstrømning og målin-
ger af P- og N-koncentratio-
ner i drænvand

• Undersøgelser af evt. sedi-
mentophobning i drænsyste-
met ved tv-inspektion før og 
efter forsøget

Året 2012 indgik som basisår 
uden SD på alle delarealer (12 
i alt, hvoraf 8 indgik med SD i 
2013 og 2014, 4 var uden SD)

Resultater
Resultaterne er summarisk sam-
let i tabel 1 og vil blive præsen-
teret på Plantekongressen. 

Effekten på den samlede ud-
vaskning fra rodzonen kunne ik-
ke opgøres, da der ikke i forsøget 
indgår målinger af nitrat udledt 
gennem dybere jordlag, og re-
tentionen til vandløb og dybere 
grundvand ikke er kvantificeret. 
Institut for Agroøkologi ved AU 
har iværksat et ph.d.-studie, der 
mere detaljeret vil analysere på 
måleresultaterne og gennemføre 
nye forsøg med SD under kon-
trollerede forhold i lysimetre og 
potteforsøg med henblik på at 
kvantificere den samlede effekt 
på udvaskning og plantevækst. 
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Tabel 1. Foreløbige analyseresultater af SD viser:

Effekt på planteproduktion Ingen 
Effekt på klimagasser Ingen målbar effekt (Odder).
Effekt på P Både stigning (14 %) og nedgang (19-54 %) ses (Odder og Nordjylland opgjort).
Effekt på N-udledning via dræn 6-56 % nedgang (Odder).
Effekt på N-udledning via dybe jordlag Kan ikke opgøres, da retentionen på N transporteret via dybere grundvand ikke er kvantificeret.
Effekt på drænandel af afstrømning Mindre drænafstrømning, 4-51 % (Odder).
Effekt på nitrat koncentration i drænvand Lavere på to lokaliteter. Betydelig nedgang på forsøgsarealerne i Nordjylland.
Effekt på sediment i drænrør Ingen effekt (Odder).
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