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Omfang, status og potentielt behov for 
dræning på danske landbrugsarealer
 

Stadig tungere landbrugsmaskiner, nedslidning af drænsystemer og stigende nedbørsmængder 
som følge af klimaændringer øger behovet for dræning af landbrugsjord. Dræning indgår end-
videre i vurderingen af risiko for udledning af fosfor til overfl adevand ved miljøgodkendelser af 
husdyrbrug.
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Dræning er en af forudsætnin-
gerne for rationel plantedyrk-
ning i Danmark. Vore afgrøder 
trives kun, hvis der er luftfyld-
te porer i jorden og et passende 
vandindhold. Våd jord om for-
året betyder langsom opvarm-
ning og dermed forsinket så-
ning. Vandlidende jord betyder 
også dårlig bæreevne for de sta-
dig større og tungere landbrugs-
maskiner. Roddybden bliver for 
ringe med risiko for tørkeskader 
senere i vækstsæsonen. Vand-
lidende jord øger risikoen for 
jorderosion og overfl adisk af-
strømning af fosfor til de ferske 
vande, udnyttelsen af gødnings-
stoffer - især kvælstof - bliver 
dårligere, ligesom fugtige for-
hold favoriserer mange ukrudts-
arter og medfører et større be-
hov for mekanisk og kemisk 
ukrudtsbekæmpelse. Der er så-
ledes vægtige grunde til at ved-
ligeholde eller forbedre jordens 
afvandingstilstand. 

Dræningens omfang
I Danmark er ca. 50% af land-
brugsarealet drænet med rør-

dræn med 8-20 m afstand. For-
løbet af dræningsaktiviteten 
frem til 1983 fremgår af fi gur 1 
(Olesen, 2009). Der har været to 
perioder med stor dræningsakti-
vitet, først dræning af lerjord på 
Øerne og i Østjylland i perioden 
1860-1880, og siden dræning af 
lavbundsarealer, primært i Jyl-
land, i perioden ca. 1930-1960.  
Opgørelserne er bl.a. baseret på 
forbrug af teglrør og ansøgnin-
ger til Landbrugsministeriet om 
tilskud til dræning. Siden ophør 
af tilskudsmulighederne i 1983 
har omfanget af dræning ge-
nerelt været meget lille, og der 

foreligger ingen statistiske op-
lysninger herom. Det drejer sig 
primært om omdræning af tidli-
gere drænede arealer, idet dræn-
systemer - især på lavbundsjord 
- har en begrænset levetid.

Status for dræning
Afvanding, herunder dræning, 
er reguleret efter Vandløbslo-
ven, Naturbeskyttelsesloven og 
Okkerloven. Vandløbsloven be-
grænser især mulighederne for 
forbedring af hovedafvandin-
gen, som omfatter større ho-
vedledninger, afvandingskana-
ler, pumpestationer og diger, der 

Figur 1. Dræningsaktiviteter i perioden 1850-1983 (Olesen, 2009).
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sikrer afl øb for detailafvanding. 
Naturbeskyttelsesloven sikrer 
bl.a., at vandlidende §3 arealer 
ikke afvandes. Efter Okkerlo-
ven skal der søges om tilladelse 
til afvanding af såkaldte okker-
potentielle arealer. Med få und-
tagelser er det således tilladt at 
dræne sin mark, hvorimod for-
bedring af hovedafvanding for-
udsætter godkendelse hos myn-
dighederne. 

Der foreligger ingen nyere 
opgørelser over det aktuelle be-
hov for dræning. Landboorgani-
sationerne gennemførte i 1972 
en stikprøveundersøgelse af 
dræningsforholdene hos 1% af 
medlemmerne svarende til sam-
me % af landbrugsarealet. Der 
er ved analysen ikke taget hen-
syn til dræningens rentabilitet.

Tabel 1 viser, at på mineral-
jord havde ca. 170.000 ha el-
ler 7% af landbrugsarealet be-
hov for omdræning. Det drejede 
sig især om lerjord på øerne. 
Der var også et stort behov for 
dræning af fugtige pletter mest 
som følge af gamle og nedslid-
te drænsystemer. På organogen-
jord havde sammenlagt 22% af 
arealet behov for om- eller plet-
dræning. På hovedparten af are-
alet med behov for nydræning 
er dræning ikke aktuelt, enten af 
økonomiske eller lovgivnings-
mæssige grunde. Sammenlagt 
var der et reelt behov for dræ-
ning på ca. 400.000 ha eller ca. 

14% af landbrugsarealet. 
Skønsmæssigt drænes der 

5.000 til 10.000 ha årligt men 
med store udsving. Dræningen 
gik praktisk taget i stå ved ind-
førelse af EUs braklægningsord-
ninger, der også omfattede man-
ge vandlidende lavbundsjorde. 
Efter ophør af ordningen i 2008 
og i forbindelse med stigende 
kornpriser øgedes interessen for 
dræning af disse arealer. De nu-
værende kornpriser animerer 
dog ikke til dræning. Med den 
aktuelle, beskedne dræningsak-
tivitet og fortsat nedslidning af 
drænsystemerne er det skønnet, 

at behovet for om- og pletdræ-
ning ikke er blevet mindre siden 
1972.

Potentielt dræningsbehov
Selv om omfanget af dræning 
er godt dokumenteret, er kend-
skabet til lokaliseringen af de 
drænede arealer ringe. Hedesel-
skabets arkiv rummer oplysnin-
ger om drænplaner fra tilskuds-
ansøgninger, og siden ca. 1950 
er de omfattede arealer anført 
på målebordsblade. Det drejer 
sig om skønsmæssigt 30% af de 
drænede områder men med sto-
re geografi ske forskelle.

For at kortlægge de poten-
tielt drænede arealer er der gen-
nemført analyser af relationer-
ne mellem jordbundsforhold 
og dræningsprocent. Herved er 
fastsat generelle dræningspro-
center for forskellige kombinati-
oner af sedimenttype (geologi), 
farvekode i jordklassifi cering 
og landskabstype (Landbrugs-

Figur 2. Potentielt dræningsbehov for den sydlige del af Samsø (Olesen, 2009). Foruden 
drænklasser er vist skove, søer og byer.

Mineraljord Organogenjord Total
%      ha %       ha

Behov for:
Omdræning 7 170.000 17 68.000 238.000
Pletdræning 4 92.000 5 20.000 112.000
Nydræning 4 94.000 16 64.000 158.000
Sum 15 356.000 38 152.000 508.000

Tabel 1. Aktuelt drænbehov i 1972. Efter Skriver & Hedegård (1973).
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ministeriet, 1985; Hansen et al., 
2005). Senest har Olesen (2009) 
udvidet metoden til også at om-
fatte geologisk region og høj/
lavbund samt benyttet nyere di-
gitale kort over jordbundsfor-
holdene. Der er udarbejdet et 
GIS tema i 1:100.000 over po-
tentielt dræningsbehov for hele 
Danmark. Den forventede dræ-
ningsprocent er opdelt i 10 klas-
ser. Et udsnit for Samsø er vist i 
fi gur 2. 

Kortlægningen er i over-
ensstemmelse med de statisti-
ske oplysninger om, at ca. 50% 
af landbrugsarealet er drænet. 
Dræningsprocenten er sandsyn-
ligheden for, at et areal er dræ-
net, og kan ikke benyttes direkte 
ved eksempelvis miljøgodken-
delse af husdyrbrug. Hertil bør 
indsamles konkrete oplysninger 
om dræningsforhold på de be-
rørte arealer.
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