
Kaj Hansen, Jan S. Strøm & Morten Levring, Afdeling for Jordbrugsteknik

Husdyrbrug nr. 25 ◆  Maj 2002

Stabilisering
af drivveje til køer

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning



2 •Husdyrbrug nr. 25   2002

Når køer skal til eller fra græs-
marker, er der behov for en driv-
vej mellem stalden og græsmar-
ken. I mange tilfælde benyttes
en markvej, som også bruges til
kørende trafik fra gården til mar-
kerne, men i stigende omfang an-
lægges veje, som kun er beregnet
til at drive dyrene på. Stigende be-
sætningsstørrelser medfører større
belastninger på drivveje og større
afstand til græsningsmarker.
Mange steder er der problemer
med kraftig optrædning. Mest
optrædning forekommer i regn-
fulde perioder, især på lavtliggen-
de arealer med dårlig dræning.
Fugtige optrådte arealer kan med-
føre opblødte klove, som nemt be-
skadiges af sten eller andre skarpe
genstande.

Optrædning kan undgås, hvis
der opbygges stabile veje af sten,
grus og sand, eventuelt med beton
eller asfalt som øverste belægning.
Sådanne veje er kostbare at etab-
lere og vanskelige at fjerne, hvis
arealet ønskes tilbageført til dyrk-
ning. Geotekstil eller geonet oven-
på jorden kan fordele dyrenes be-
lastning, hvorfor tykkelsen af driv-

vejens stabiliserende belægning
kan reduceres. Desuden bliver
drivvejen lettere at fjerne igen,
fordi belægningen ikke blandes
med jorden.

I forbindelse med det 5-årige
forskningsprojekt  “Den Åbne
Stald” er der foretaget undersøgel-
ser på Forskningscenter Bygholm i
2000 og 2001 af forskellige udfø-
relser af drivveje, hvor geotekstiler
og geonet er benyttet til at adskille
vejens forskellige lag.

Drivvejenes udførelse
I første forsøgsår blev et 70 m
langt stykke af en 2,5 m bred driv-
vej opdelt i 10 stk. 7 m lange par-
celler, som fik 10 forskellige be-
lægninger, udført på baggrund
af anbefalinger fra leverandører
af geonet og geotekstiler.

De 10 parceller blev opbygget
som det ses af tabel 1. Som det
fremgår af tabellen blev der i 9
af parcellerne lagt geonet og/eller
geotekstil.

På grundlag af erfaringerne fra
første år blev der i andet forsøgsår
fjernet forurenet flis fra parcellerne

3-7. For at sikre bedre dræning
blev kanterne skovlet ind før ibrug-
tagning og et par gange i somme-
rens løb. I parcel 1+2 blev der sup-
pleret op med muslingeskaller og
i parcellerne 3-5 med træflis. Par-
cellerne 6-10 blev ændret til op-
bygningerne vist i tabel 2.

Materialerne
Geonet og geotekstiler er fremstil-
let af kunststof, som f.eks. polypro-
pylen eller polyætylen. De benyt-
tede geonet havde en maskestør-
relse fra 8 x 6 mm til 41 x 31 mm.
Geotekstiler kan være ikke væ-
vede, som Fibertex og Typar SF 40,
eller vævede, som Typar HR 55/55
og Televev 70/70. Leca drænstrøm-
per består af geotekstil rør med en
diameter på 10 cm, som er fyldt
med letklinker.

Muslingeskallerne var knuste
skaller fra blåmuslinger. Det an-
vendte træflis var fra nåletræ og
fri for nåle og grenstumper, som
kan beskadige køernes klove og
ben. I øvrigt er det vigtigt, at alle
materialer som benyttes til øver-
ste lag på drivveje er fri for skarpe

Tabel 1.Opbygning af drivvejen i 2000, parcel 1 - 10.

Belægning nr.

Lag

Øverste 10 cm
muslingeskaller

10 cm
stabilgrus

Geotekstil
Fibertex F-2B

2. lag

3. lag

4. lag

1

10 cm
stabilgrus

10 cm
muslingeskaller

Geotekstil
Televev 70/70

2

10 cm
stabilgrus

10 cm
træflis

Geotekstil
Fibertex F-32M

Geonet
Tenax LBO 220

3

10 cm
stabilgrus

Geotekstil
Typar HR 55/55

10 cm
træflis

4

10 cm
stabilgrus

Geonet
EXPO 1211

10 cm
træflis

5

Geonet
EXPO 1311
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Belægning nr.

20 cm
træflis

Geonet
EXPO 1211

6

20 cm
træflis

7

10 cm
stabilgrus

10 cm
fyldsand

Geotekstil
Fibertex F-2B

Geonet
Tenax LBO 220

8

10 cm
stabilgrus

Geotekstil
Typar SF 40

10 cm
fyldsand

9

2-3 cm
fyldsand

Leca dræn-
strømpe
pr. 0,6 m

8-10 cm
fyldsand

10

Geonet
EXPO 1211

Foto 2. Anlæg af drivvej. Fra øverst i billedet ses henholds-
vis stabilgrus, dræningsstrømper og fyldsand.

Foto 1. Geonet, nederst og til venstre, eller geotekstil,
øverst og til højre blev lagt oven på jorden. Der var
1 m overlap af materialerne ved parcellernes ender.

Foto 3. Montering af kunststofmåtte ovenpå betongenknus
og fyldsand med fald mod siderne for at sikre afløb af regn-
vand. Bemærk kramperne til fastgørelse af kunststofmåt-
ten i enderne og for hver 3 m i siderne. For at undgå, at
køerne sparkede enderne op, blev de gravet 20 cm ned.

Foto 4. I juli og august 2000 blev der påført 8 mm vand
3 gange om ugen. Sammen med nedbøren blev drivvejen
derved tilført næsten det dobbelte af fordampningen.
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genstande som f.eks. metal-
stumper eller skarpe sten.

Observationer og erfaringer
Drivvejen blev i første forsøgs-
periode benyttet af ca. 60 køer fra
3. maj-29. oktober. I begyndelsen
og slutningen af sæsonen var kø-
erne ude om dagen, og midt på
sommeren både dag og nat. I alt
var der 28.708 kopassager af driv-
vejen. Der blev kun gennemført

stærkt påkrævet vedligehold af
de forskellige parceller, som f.eks.
nedgravning af opsparkede ender
af geonet og geotekstiler.

I tabel 3, er vist nedbør og for-
dampning ifølge vejrstationen på
Forskningscenter Bygholm, samt
tilført vand til drivvejen. De første
2 måneder var nedbøren betydelig
mindre end fordampningen og
belægningernes tilstand var til-
fredsstillende. Dog blev de øverste
lag flere steder slidt tynde, således

det underliggende lag af stabil-
grus, geonet eller geotekstil blev
synlig. I parcellerne 3, 8 og 10
blev enderne af geonet og geo-
tekstil sparket op og i stykker et
par steder. Geotekstil og EXPO
1211 net kunne ikke holde til at
ligge mellem stabilgrus og det
øverste lag.

For at fremme belastningen
på drivvejen, blev der fra den 2.
juli påført 1600 l vand, svarende
til 8 mm 3 gange om ugen.

Belægning nr.

4. lag Geotekstil
Typar SF 40

Leca dræn-
strømpe
pr. 0,6 m

Geonet
Tenax LBO 220

Geonet
Tenax LBO 220

Geonet
Tenax LBO 220

Øverste 10 cm mus-
lingeskaller

10 cm mus-
lingeskaller

2 cm
fyldsand

Kunststofmåtte
Tex Way

Kunststofmåtte
Tex Way

Lag 9 1086 7

2. lag Geonet
EXPO 1211

20 cm
betongenknus

4 cm
fyldsand

4 cm
fyldsand

3. lag 10 cm
stabilgrus

2-3 cm
fyldsand

10 cm
stabilgrus

20 cm
betongenknus

20 cm
betongenknus

Tabel 2.Opbygning af drivvejen i 2001, parcel 6-10.

Foto 5. EXPO 1211 net (a) og Fibertex F2B (b) mellem stabilgrus og 10 cm fyldsand kunne ikke holde til køernes
påvirkning.

a b
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Foto 6. Drivveje under våde vejrforhold. Knuste skaller af blåmuslinger (a), 10 cm træflis (b), 20 cm træflis (c)
og 10 cm fyldsand (d).

Måneder

Maj + juni

Juli + august

Sep. + okt.

I alt

Nedbør
mm

99

93

90

282

Tilført vand
mm

0

200

0

200

Vand i alt
mm

99

293

90

482

Fordampning
mm

184

161

60

405

54

Vand i alt i %
af fordampning

182

150

119

Tabel 3.Nedbør, tilført vand og fordampning i sommeren 2000.

d

a b

c
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Vandtilførslen ophørte ved
udgangen af august måned, fordi
nedbøren efterhånden var betyde-
lig større end fordampningen.

Køerne dannede efterhånden
3 stier på drivvejen, som nærmest
blev en hulvej, fordi siderne ikke
blev skrabet ind. Køernes gødning
medvirkede til, at siderne blev
tætte og derfor hindrede vandet
i at dræne bort. Dette var den
væsentligste årsag til, at drivvej-
en efterhånden blev meget våd.

Ved sæsonens slutning blev
der 8 steder i hver parcel målt
nedsynkning, dvs. hvor højt kø-
erne skulle løfte benene, når de
passerede parcellen. I figur 1 er
vist gennemsnitsresultater fra hver
parcel. Muslingeskallerne øverst i
parcel 1+2 pakkede godt, hvorfor
nedsynkningen kun var 2-2,5 cm.

 Hvor der var træflis var ned-
synkningen ca. det samme som
flislagets tykkelse. I parcellerne
3-5 med 10 cm træflis var niveau-
forskellene således fra 7,5 til 11
cm, og i parcellerne 6 og 7 med
20 cm træflis var nedsynkningen
så stor som 20 og 24 cm. Fyld-
sandet i parcellerne 8 og 9 var
næsten flydende, og nedsynk-
ningen nærmede sig sandtykkel-
sen på   10 cm. I parcel 10 gav
drænstrøm-perne en bedre bort-
ledning af vandet, hvorfor niveau-
forskellen var reduceret til 5,5 cm.

I anden forsøgsperioden blev
drivvejen benyttet af 50-60 køer
fra 4. juni-29. oktober 2001. I
nogle perioder var køerne ude
både dag og nat og i andre perio-
der, bl.a. fra midten af september,
kun om dagen. I alt var der 18.208
kopassager på drivvejen. For at
sikre dræning blev siderne med
flis og muslingeskaller skubbet
ind før start og derefter ca. en

Foto 7. Drivvej efter godt 3 ugers benyttelse. Fra øverst i billedet ses henholds-
vis muslingeskaller, betongenknus, kunststofmåtte og træflis.

Måneder

Juni + juli

August

Sep. + okt.

I alt

Nedbør
mm

69

91

178

338

Fordampning
mm

198

80

59

337

35

Nedbør i %
af fordampning

114

303

100

Tabel 4.Nedbør og fordampning i sommeren 2001.
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Figur 1. Gennemsnitlig nedsynkning  i de forskellige parceller.
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betongenknus. Dyrene kan
gå direkte på det bærende lag,
eventuelt med et par cm fyld-
sand øverst. Der må dog ikke
forekomme skarpe sten eller
stålstumper.

• Et lag på indtil 10 cm af knuste
skaller fra blåmuslinger ovenpå
det bærende lag giver en god
trædeflade for dyrene.

Foto 8. Alternative materialer, som
f.eks. kasserede spaltegulvselementer,

kan give gode og stabile drivveje.

gang om måneden. Midt i august
blev der i parcellerne 1-5 og 9-10
suppleret med ca. 5 cm muslinge-
skaller eller 10 cm træflis. Parcel-
lerne 6-8 med Tex Way og beton-
genknus havde ikke behov for
vedligehold og var udmærket
til køerne at gå på.

I tabel 4 er vist nedbør og for-
dampning ifølge vejrstationen. I
gennemsnit svarede nedbøren til
fordampningen. Med de nævnte
vedligeholdelser var dræningen og
belægningernes tilstand tilfreds-
stillende, også i de regnfulde
perioder.

Drivvejes opbygning
På baggrund af undersøgelserne
kan gives disse anvisninger:
• Af hensyn til drivvejens hold-

barhed skal den have fald mod
siderne, og altid placeres over
det omgivende terræn, så regn-
vand kan løbe bort.

• Vedligehold skal sikre, at der
aldrig er tætte kanter ved si-
derne, som kan bremse regn-
vandet.

• Geotekstiler eller geonet er
gode til at adskille drivvejens
belægninger fra den underlig-
gende jord. De fordeler trykket
fra dyrenes klove, således at det
bærende lag kan være tyndere.
Ikke vævede geotekstiler kan
benyttes, hvor jorden er fast,
hvorimod det på blødere area-
ler, f.eks. mosejord, er en fordel
at benytte vævede geotekstiler
eller geonet.

• Hvor dyrenes klove kan træde
ned til tekstil eller net, bør der
kun benyttes kraftige geonet, og
samlingens ender skal beskyttes
mod at blive sparket op ved at
blive gravet min. 20 cm ned.

• Der bør altid udlægges et bæ-
rende lag med en tykkelse på
15-20 cm. Dette kan bestå af
stabilgrus, eller endnu bedre af
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Følgende leverandører har stillet materialer til rådighed for
undersøgelsen:

Byggros Fibertex F-2B, Fibertex F-32M og
Tenax LBO 220

V. Burcharth & Søn Typar SF-40, Televev 70/70 og
Typar HR 55/55

EXPO-net EXPO-net type 1211 og EXPO-net
type 1311

Dansk LECA Leca drænstrømper

Foto 9. Der er behov for stabilisering af drivveje helt frem til marken og even-
tuelt også ved lavtliggende indgange til marken, da kraftig optrædning ellers
forekommer.

• Et lag på indtil 10 cm træflis gi-
ver en god trædeflade og mulig-
hed for at sprede den gødning,
som falder på drivvejen ud på
en mark, sammen med træ-
flisen. Flisen skal være uden
nåle og grenstumper. Flisens
bæreevne nedsættes efterhån-
den som den formulder, især
i regnfulde perioder. Dette kan
medføre stor optrædning, hvis
flislaget er mere end 10 cm.
Flisen bør udskiftes hvert år.

• Kunststofmåtte har fungeret
udmærket som øverste lag i den
første sommerperiode. Det gav
en blød og skridsikker drivvej
for dyrene at færdes på. Ved
samlinger bør enderne graves
min. 20 cm ned.

Andre materialer kan også
benyttes til at stabilisere drivveje,
som f.eks. spaltegulvselementerne
i foto 8.

Hvor drivvejen ikke er stabili-
seret, ved indgangen til græsmar-
ken samt ved drikkepladser m.m.,
er der også ofte behov for at sta-
bilisere for at undgå optrædning,
som vist på foto 9. Som forsøg er
der udlagt geonet med et 5 cm tykt
lag fyldsand ovenpå på et areal
med tendens til optrædning. De
første erfaringer er lovende, men
der er behov for flere undersøgel-
ser og eventuel videre udvikling
af metoder, før de kan anbefales.


