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Drænrør fra dyrkede arealer kan afbrydes og føres 
til jordoverfladen, således at drænvand ikke udle-
des direkte i åer, vandløb eller søer.

PLACERING OG ETABLERING
Miljøtiltaget kan placeres på ekstensive græsarealer med godt 
terrænfald ned mod et vandløb. 

OMKOSTNING
Der er omkostninger til at føre dræn til overfladen og 
sikre dræudløb med riste, så dyr og mennesker ikke 
kommer galt afsted. Ligeledes skal det sikres, at der 
ikke sker jorderosion mod vandløb.

AFBRYDNING AF DRÆN

DESIGN AF AFBRUDTE DRÆN

Afbrudt dræn ned mod 
Susåen på Sjælland 

N-EFFEKT
Afbrydning af dræn indgår i større vådområdeprojekter. 
I vådområdeprojekter arbejdes der med overrisling med 
drænvand fra f.eks. dyrkede marker eller en oversvømmelse 
forårsaget direkte fra vand i vandløbet.

Hvis der tales om overrisling, regnes der med en effekt på 50 % 
N fjernelse, og hvis der er god infiltration, når effekterne op på 
50-75 %.
Ofte arbejdes der med forholdet 1:10 mellem opland og over-
rislingsområde, altså drænvand fra 1 hektar løber ud over 10 
hektar græsarealer eller lignede for at få de omtalte effekter.

Det er meget afgørende, at der føres tilsyn med miljøtiltaget, da 
der er eksempler på, at drænvandet kan skabe nye grøfter, som 
kan have en negativ effekt. Man skal derfor have fokus på at 
lave fordelerrender, eller man kan forbinde de laveste punkter i 
overrislingsområdet og lave en form for ”sjapvand”.

Afgræsning og slæt vil kunne fjerne næringsstoffer fra arealerne, 
men vejrforholdene det enkelte år vil være afgørende for, om 
det er en mulighed. 
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§

NP

Hvis ikke ådalen er omfattet 
af Naturbeskyttelseslovens  

§ 3 eller anden fredning, er der ikke 
nogle regler der gør, at du ikke må 
afbryde dræn. Er arealet omfattet af 
§ 3, kan du sandsynligvis få tilladelse 
til at afbryde drænene ved henven-
delse til kommunen. 
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P-EFFEKT
Ved afbrydning 
af dræn vil der 
være en stor 
effekt på parti-
kulært fosfor og 
en vis effekt på 
opløst fosfor.  


