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   Landbruget har stigende udfordringer med for meget vand

Viborg Stifts Folkeblad 
d. 20. september 2017

TV MIDTVEST d. 19. 
september 2017, 
nyhedsudsendelse kl. 19:30

Skals Å, 90 cm over normal vandstand

Jyllandsposten 8/1-2018

Tveast.dk, d. 13. januar 2018

Jyllandsposten 9/1-2018

September 2017 Januar 2018



  

     
    

   

Foto: TV2 Østjylland

https://www.tv2nord.dk/nordjylland/den-nordjyske-muld-er-maettet-af-vandmasserne

https://www.tv2fyn.dk/fyn/efter-sjaskvaad-vinter-
vandmasser-laegger-fyn-ned

https://www.tvsyd.dk/esbjerg/landmaend-vi-vil-grave-groefter

https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2019-10-26-gudenaaen-flyder-over-kro-
drukner-lige-nu-i-vand

https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2020-02-26-speedway-bane-
under-vand-jeg-har-aldrig-oplevet-noget-lignende

Efteråret 2019 / Vinteren 2020



  

     
    

   Ændring i nedbør

(Olesen et al, 2017)

Årsnedbøren på landsplan er steget ca. 100 mm 

…

1860 - 1900 1930 - 1970
De store dræningsperioder

I dag

Flere landmænd oplever, at dræn- og 
afvandingsproblemer er stærkt stigende

?
Fremtiden



  

     
    

   Øget afstrømning i vandløb og øget grundvandsstand
Ændringer i afstrømning 
(mm/%) og nedbør (mm) over 
perioden 1935 – 2015 for 18 
vandføringsstationer (   ) og 5 
nedbørsstationer (   ). 
Statistisk signifikante 
ændringer er vist med *. 
(Jensen, P.N. (Ed.), 2017)

(Thorling et al., 2016)

GEUS vurdering:
Grundvandsstanden er steget 
med 1-2 m efter år 2000 
primært pga. øget nedbør.



  

     
    

   Forventet fremtidig nedbør

• Vinternedbøren har været stigende, og 
forventes at stige eller holde niveau i 
fremtiden

• Om sommeren forventes antallet af 
nedbørsdage at falde i fremtiden → Tørke. 

Hyppigere intense regnhændelser.

Observeret

Observeret
Modelleret

Modelleret

Observerede og forventede nedbørsændringer i DK [%] ift. ref. perioden 1986-2005 

Ref. perioden

Ref. perioden

RCP8.5

RCP2.6

RCP2.6

RCP8.5

(Olesen et al., 2017)



  

     
    

   Flere og længerevarende perioder med tørke

Økologisk Nu, https://nyheder.okologi.dk/mark-og-stald/sa-meget-kostede-torken-landbruget

JyskeVestkysten, 4. feb. 2019. https://jv.dk/artikel/landbrugets-t%C3%B8rketab-var-to-milliarder-mindre-
end-frygtet-2019-2-4(6)

Økologisk Nu, https://nyheder.okologi.dk/politik-og-
udvikling/nu-kan-landmaend-forsikre-sig-mod-
klimaforandringerne



  

     
    

   DMI’s tørkeindeks
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https://www.dmi.dk/vejrarkiv/
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Spørgsmålet er, hvordan man som landmand 
håndterer disse ekstreme variationer?

Begynd allerede nu at 
overveje, hvad du kan gøre 
på baggrund af det du 
allerede har oplevet.

Økologisk Nu, https://nyheder.okologi.dk/politik-og-
udvikling/nu-kan-landmaend-forsikre-sig-mod-
klimaforandringerne

Foto:SEGES



  

     
    

   Tilpasning til mere tørke

Spor 1

• Ændre afgrøde- og/eller 
sortsvalg mod større 
tørketolerance

Spor 2:

• Markvanding

• Øge eksisterende vandingskapacitet 
eller investere i et vandingssystem

• Stor og langsigtet investering

• Øget dyrkningssikkerhed og højværdi 
afgrøder

Kan jeg få vand til markvanding?
• Øget indvindingstilladelser

• Alternative løsninger til grundvand



  

     
    

   Vandreservoirs til vanding

Foto:SEGES



  

     
    

   Vandreservoirs til vanding på Samsø

• De første blev etableret i tørken i slutningen 
af 1970’erne.

• I dag: 80 styks 

• Størrelse: 

• 18.000 m3  dækker vandingsbehovet på ca. 
12 ha*

• 113.000 m3  dækker vandingsbehovet på ca. 
75 ha*

• Godt supplement til markvanding med 
grundvand

(Jupiterdatabasen, GEUS)

* (antaget vandingsbehovet er 1.500 m3 pr. ha pr. år)



  

     
    

   Overvejelser, når du skal i gang

• Der skal være et vist ler-indhold i jorden 
for at holde på vandet

• Vandingsbehov og mulig størrelse på 
drænvandsreservoir 

• Lovgivning

• Økonomi

• Anlægsomkostninger

• Derudover: sagsbehandling af tilladelser, 
forundersøgelser, miljøvurderinger, 
rådgivning og vedligehold

Foto: Janne Aalborg Nielsen, SEGES



  

     
    

   Tilpasning til våde perioder

1. Kortlæg derfor først dine risikoområder/problemområder 
• Hvor er der oftest for meget vand?
• Hvornår?
• I hvor lang tid?
• Hvad er årsagen? (dræning, naturgivne forhold, jordpakning, afvanding) 

Først og fremmest er det vigtigt at vide ”hvilken slags vand” der giver 
udfordringer ift. at finde den rigtige løsning.

Eller en kombination

Fra oven

Fra neden

Fra siden



  

     
    

   Tilpasning til våde perioder

Højbunden

Ofte vil udfordringer med vand kunne 
løses af landmanden / lokalt på 
markfladen.

Lavbunden

Udfordringer med vand kan være svære at 
løse lokalt pga. stor grundvandstilstrømning 
eller høj vandstand i nærliggende vandløb.

Foto:SEGES Foto:SEGES



  

     
    

   Overblik over løsningsmuligheder

Løsningsmuligheder hvis vandet kommer fra neden:
• Dræning
• Pumper

Helhedsorienterede 
løsninger

Løsningsmuligheder hvis vandet kommer fra oven:
• Dræning
• Brydning af vandstandsende jordlag
• Forbedre infiltrationsevnen
• Planering
• Pumper
• Opsamling af vand i reservoirs

Løsningsmuligheder hvis 
vandet kommer fra siden:
• Vedligeholdte vandløb
• Dræn og pumper
• Diger
• Sluser
• Dobbeltprofiler
• Miniådale
• Vådområder / lavbundsprojekter 

(jordfordeling)
• Midlertidig vandparkering udvalgte 

steder

Foto:SEGES



  

     
    

   Overblik over løsningsmuligheder

Løsningsmuligheder hvis vandet kommer fra neden:
• Dræning
• Pumper

Helhedsorienterede 
løsninger

Løsningsmuligheder hvis vandet kommer fra oven:
• Dræning
• Brydning af vandstandsende jordlag
• Forbedre infiltrationsevnen
• Planering
• Pumper
• Opsamling af vand i reservoirs

Løsningsmuligheder hvis vandet 
kommer fra siden:
• Vedligeholdte vandløb
• Dræn og pumper
• Diger
• Sluser
• Dobbeltprofiler
• Miniådale
• Vådområder / lavbundsprojekter 

(jordfordeling)
• Midlertidig vandparkering udvalgte 

steder

Foto:SEGES



  

     
    

   Drænene skal fungere

• Med tiden forringes drænfunktionen

Foto: Janne Aalborg NielsenFoto: Stinna Susgaard Filsø

Forskudte samlingerTilstoppede dræn Jorden tætnes om drænet

• Har du våde områder i marken - gå drænsystemet efter
• Er det drænet?
• Kan det løses med spuler, reparation eller skal der drænes om?
• Skal marken omdrænes - få fagfolk til at vurdere behovet for dræning

Foto: Stinna Susgaard FilsøFoto: Janne Aalborg Nielsen

Klemte dræn



  

     
    

   

Foto: Janne Aalborg Nielsen

Overfladevand på finsandet jord

Vandstandsende jordlag giver overfladevand

• God transport af vand fra 
jordoverfladen til dræn er vigtig.

• Vandstandsende jordlag: 

• Pakket jord

• Kørsel med tunge maskiner under 
våde forhold

• Forekommer naturligt på finsandede 
og siltede jord

• Jorde med lavt kulstofindhold

• Jernudfældningslag (al eller myremalm)
Undersøg årsagen - diagnosticer din jord
Se faktaark og inspirationsvideoer:
www.landbrugsinfo.dk/Jord-og-jordbearbejdning

Jernudfældningslag

Foto: Annette Vibeke Vestergaard



  

     
    

   Overfladevand - løsninger

Løsningsmulighederne afhænger af årsagen til overfladevand samt af dybden og 
tykkelsen på det vandstandsende lag.

• Grubning: Pakningsskader eller jernudfældningslag: Dybde 0-70 cm.

• Obs. Grubbe kun under helt tørre forhold. 

• Dræning: Hvis dybden er større eller tykkelsen på laget er for stor til grubning.

• Lav gerne skakter med filtergrus.



  

     
    

   Overfladevand - løsninger

• Forbedring af infiltrationsevnen:

• Biologisk løsning med afgrøder med 
dybde rødder eller pælerødder.

• Fokus på at øge jordens kulstofindhold.

• Undgå pakning – Kør kun, når marken 
er farbar.

Foto: Annette Vibeke Vestergaard



  

     
    

   Vandløbsvedligeholdelsen skal være i orden

• Sørg for at være i god og løbende dialog med vandløbsmyndighederne.

• Opret evt. et vandløbslaug. 

• Kontrollen kan være svær.

Foto: Landbrugsavisen: 22. nov. 2013. 
https://landbrugsavisen.dk/avis/afvandingen-skal-sikres 

Fotos: Line Bønnelycke Nørgaard og Rikke Krogshave Laursen, SEGES



  

     
    

   Ny teknologi til opmåling og kontrol af vandløb

Traditionel 
opmåling med GPS 
og/eller totalstation

Hvad sker der imellem tværsnittene?

Tværsnit

Tværsnit

Tværsnit

?

Foto:SEGES

Foto:SEGES

Foto: LE34

Fotos: LE34

Foto:SEGES
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Opmåling med ny 
teknologi

Foto:WSP



  

     
    

   Helhedsorienterede løsninger

÷ Administrative grænser
+ Vandløbssystemet 
og dets opland

+ kombination af mange 
forskellige tiltag / tekniske 
løsninger

https://www.bedfordcountyconservation.com
/Watersheds/watersheds_page1.htm

IKKE en nu og her løsning – tager lang tid! 
• Gå i dialog med myndighederne og andre interessenter.
• Måske kan i finde sammen finde win-win løsninger.



  

     
    

   Løsningen skal findes på flere niveauer

Myndigheder Landmænd og 
interessenter

Videnspersoner

Landbruget

Natur
biodiversitet

Vandkvalitet

Byen

hydrologer, agronomer,
ingeniører, åmænd m.fl.

Hos den enkelte landmand
Blandt en gruppe af nabo-
landmænd, som står sammen

I samarbejde

§ Mange af løsningerne kræver en 
tilladelse før gennemførsel

– og der er mange hensyn



Tak for ordet
- har I nogle spørgsmål?
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