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En mættet randzone er et afgrænset areal langs et vandløb, 
hvor man ved normal drænafstrømning lader drænvandet 
blive fordelt i randzonen, således at drænvandet siver igen-
nem jorden i randzonen, hvilket renser drænvandet.

MÆTTET RANDZONE

PLACERING OG ETABLERING
En mættet randzone kan placeres i områder med godt terrænfald ned mod 
et vandløb ved hjælp af en styrebrønd opstuves drænvand i randzonen.

OMKOSTNING
Der er i øjeblikket ingen overslagsberegninger på udgifterne, men det for-
modes at være et billigt miljøtiltag.

ANDRE GEVINSTER
Miljøtiltaget vil med høj sandsynlighed give en god vækst af biomasse i 
randzonen, som kan give dækning og føde til markens vilde dyr. Ulempen 
er, at arealet måske kan forsumpe, så randzonen ikke kan anvendes som 
kørevej. 

Mættet randzone under 
konstruktion i Odder juni 2016. 
Drænslange pakkes med halm 

inden tildækning..
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Perforeret drænrør/-ledning 
pakket med halm for at undgå 
indtrængning af sand.
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DESIGN AF MÆTTET RANDZONE

EFFEKT

Effekten af denne type 
randzone på både kvæl-

stof og fosfor vil under alle 
omstændigheder være langt 

bedre end almindelige randzoner, 
hvor drænvandet blot løber under 
randzonen; særligt vil det partiku-
lære fosfor blive holdt tilbage, og 
hvis der tages høslæt, vil der også 
blive fjernet store mængder fosfor 
på den måde. 

Miljøtiltaget er ikke afprøvet eller un-
dersøgt i Danmark endnu. Ved forsøg i 
Iowa, USA, har man målt en reduktion 
i afstrømningen på ca. 54 %. Dernæst 
har man udtaget prøver af jordvandet 
i randzonen, som viste sig at have et 
N-indhold meget tæt på 0. Ud fra dette 
kan man derfor konkludere, at der sker 
en reduktion i N-udledningen svaren-
de til den mængde, man forhindrer i 
at løbe direkte til vandløbet, i dette til-
fælde 54 %. I virkemiddelkataloget fra 
Iowa anslås det, at effekten er en 50 % 
reduktion af nitratudledningen. 

Effekten på udledningen af kvælstof vil 
afhænge af en lang række forhold såsom 
organisk indhold i randzonen, om der 
kan skabes iltfrie forhold i jorden, og om 
der fjernes biomasse.

NP

Styrebrønd og perforeret drænledning  
der hæver vandstanden i randzonen


