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1 SAMMENFATNING 

Dræntekniske konsekvenser af ændret grødeskæring –  
vigtigste resultater og anbefalinger 
 
En meget stor del af den danske agerjord er drænet. Drænene blev for 
hovedpartens vedkommende anlagt i en periode, da vandløbenes primære 
funktion var at bortlede vand og vandløbsvedligeholdelsen havde til for-
mål at sikre denne funktion uden samtidig hensyntagen til miljøtilstanden. 
Det betyder, at mange dræn ligger lavt i forhold til de vandstande, der er 
forbundet med miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse.  
 
Analyserne bekræfter, at ændringer af vedligeholdelsen (grødeskæringen) 
i nogle vandløb vil kunne forårsage dræntekniske problemer, hvis konse-
kvenser for afvandingstilstanden kan række ud over de arealer, der påvir-
kes direkte af forhøjede vandstande i vandløbene. 

Særlig dræn, der er dybt nedgravet for at muliggøre afvanding af lavtlig-
gende arealer i afstand fra vandløbene, er sårbare overfor ændrede vand-
stande i vandløbene. 

De dræntekniske problemer opstår, når drænenes mundinger bliver dyk-
ket eller tilstoppes af grøde eller aflejringer, idet vandets frie løb i så fald 
begrænses eller hindres. Tidvis dykning af drænenes mundinger er allere-
de i dag et vilkår i mange vandløb, men analyserne viser, at der i forbin-
delse med ændret grødeskæring og deraf følgende højere vandstande i 
vandløbene kan ske både dybere og mere langvarige dykninger. 

Hvis drænene er belastet af indtrængende jordpartikler forværres proble-
met kraftigt, idet stuvning bagud i drænledningerne og nedsat vandha-
stighed i disse kan være ledsaget af tilstopning af drænledningerne, både 
de direkte berørte ledninger og tilstødende sideledninger. Resultatet kan i 
så fald være forringet afvanding, også af arealer, der ikke påvirkes direk-
te af en ændret grødeskæring.  

Man kan ikke på det eksisterende vidensgrundlag regne sig frem til kon-
sekvenserne af de dræntekniske problemer, og fordi problemstillingen er 
ikke særlig godt beskrevet og dokumenteret, taler situationen for en sær-
skilt undersøgelse af, hvordan dræn påvirkes og fungerer ved ændrede 
vandstande i vandløbene. 

Mange af de vandløb, der er udpeget til ændret grødeskæring, er også 
udpeget til restaureringsforanstaltninger. I sådanne vandløb kan også re-
staureringsforanstaltningerne have indflydelse på afvandingstilstanden, 
hvorfor de bør inddrages i beregningerne af den fremtidige afvandingstil-
stand. 
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Der er blandt lodsejere en generel interesse for at kende de 
afvandingsmæssige konsekvenser af regeringens forslag om 
at ændre grødeskæringen i op mod 7.300 km vandløb, der 
aktuelt ikke opfylder de vedtagne målsætninger. Men derud-
over er der blandt lodsejere en udtalt bekymring for, hvordan 
de ændrede afvandingsforhold vil komme til at påvirke dræn-
systemerne. 
 
Det er den almindelige opfattelse, at underjordiske drænsy-
stemer og –ledninger fungerer bedst, når de har frit afløb til 
vandløb og grøfter over vandspejlet i disse. Det det vækker 
bekymring for drænenes fremtidige funktion, når der som 
følge af ændret grødeskæring i fremtiden kan forventes høje-
re vandstande i vandløbene og i jorderne omkring dem. 
 
Denne rapport indeholder en analyse af, hvad der kan for-
ventes at ske omkring et vandløb, der i vandplanen er udpe-
get til ændret vedligeholdelse, og omkring hvilket det allere-
de i dag opleves problemer med drænsystemernes funktion 
og afvandingen af de drænede arealer. 
 
Analysen vedrører Elvedgårdsafløbet på Nordfyn, et lille, 
stærkt reguleret vandløb, omkring hvilket store arealer er 
drænede gennem tre store drænsystemer. 
 
Arealerne omkring vandløbet blev drænet i begyndelsen af 
1950-erne, og fordi man dengang ønskede afvanding af nog-
le tørvede lavninger i den ellers lerede højjord, var det nød-
vendigt at dræne til meget stor dybde. 
 
Den store drændybde og udmundingen af drænledningerne i 
ringe afstand over det dybt nedskårne vandløbs bund gør 
drænsystemerne og ikke mindst de afvandede lavninger me-
get følsomme over for høje vandstande i vandløbet. En føl-
somhed der for lavningernes vedkommende er blevet for-
stærket af betydelige terrænsætninger. 
 
Drænsystemernes dybe beliggenhed skyldes ønsket om at 
afvande og opdyrke en række små, fugtige lavninger i land-
skabet omkring vandløbet. For at opnå en tilstrækkelig af-
vandingsdybde i disse lavninger, måtte drænsystemerne i sin 
tid anlægges i større dybde, end hvad der var nødvendigt i 
forhold til dyrkningen af de omkringliggende højbundsjorder. 
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Terrænsætningerne betyder, at der i dag er mindre afstand 
mellem terrænoverfladen og de underliggende drænlednin-
ger, end der var umiddelbart efter dræningen. Konsekvensen 
er, at det er blevet stadigt vanskeligere at dyrke lavningerne 
på samme måde som de omgivende arealer. 
 
I tilfældet Elvedgårdsafløbet viser analyserne af de ændrede 
fugtighedsforhold, at kun de arealmæssigt små lavninger bli-
ver direkte påvirket af de ændrede vandspejlsforhold i vand-
løbet. Det vil sige at de projicerede vandspejlskoter i vandlø-
bet kun resulterer i betydende ændringer af vandspejlskoter-
ne i lavningerne. Den direkte effekt af den ændrede vedlige-
holdelse forventes derfor kun at få små direkte arealmæssige 
konsekvenser.  
 
Det er imidlertid overraskende, at det ikke gør den store for-
skel for fugtighedsforholdene i lavningerne, om der skæres 
grøde eller ej, og om der skæres 1 eller 2 gange årligt. Til 
gengæld gør det en synlig forskel om der er grøde i vandlø-
bet eller ej. Men det er tankevækkende, at selv ikke det grø-
defrie vandløb kan opfylde ønsket om vedvarende frit afløb 
fra drænledningerne, idet der også i det grødefrie vandløb al-
lerede forekommer og kan forventes perioder med hel eller 
delvis dykning af drænledningernes mundinger. 
 
Der er på baggrund af analyserne af forholdene i og omkring 
Elvedgårdsafløbet foretaget vurdering af de mere generelle 
dræntekniske problemer, der kan forventes i forbindelse med 
ændret grødeskæring i vandløb og deraf følgende ændrede 
fugtighedsforhold omkring disse. 
 
Disse vurderinger peger på tre særlig vigtige forhold, der vil 
blive påvirket af ændret grødeskæring, nemlig: 
 

• at drænledningernes mundinger vil være helt eller 
delvis dykket i en større del af tiden,  

• at der i grødens vækstperiode vil ske stuvning i dræn-
ledningerne i en større del af tiden og sidst, men ikke 
mindst, 

• at der som følge af de tilsigtede fysiske forandringer i 
vandløbene vil være øget risiko for, at drænledninger-
nes mundinger bliver stoppet af grødebræmmerne 
langs bredderne og ikke mindst af de aflejringer, der i 
mange vandløb vil dannes langs bredderne. 
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Dykning af drænledningernes mundinger er allerede et vilkår 
i mange vandløb, idet der er tidspunkter og afstrømnings-
hændelser med så høje vandstande i vandløbene, at dræne-
ne er dykket, uanset om der skæres grøde eller ej, og uanset 
om der er grøde i vandløbene eller ej. 
 
Det samme gør sig gældende i henseende til stuvning i 
drænledningerne. 
 
Konsekvenserne af disse to forhold er isoleret betragtet, at 
de drænede arealer i perioder henligger med forringet afvan-
dingstilstand. Men fordi mange drænsystemer er genstand 
for en stor belastning med indtrængende jordpartikler, vil 
både dykning af mundingerne og stuvning i drænledningerne 
kunne få langt mere vidtrækkende konsekvenser på grund af 
aflejringer og tilstopning. De dræntekniske problemer kan 
derfor resultere i, at større arealer end de direkte påvirkede 
vil blive påvirket af en ændret vedligeholdelse. Denne indi-
rekte påvirkning kan være stigende over tid i takt med at 
forholdene i vandløbene ændrer sig. 
 
Den store forskel mellem nuværende og fremtidige grøde-
skæringspraksis kan forventes at blive en højere risiko for di-
rekte tilstopning af drænledningernes mundinger som følge 
af tilgroning og dannelse af faste aflejringer i vandløbene 
(brinkfødder), eller indirekte tilstopning på grund af vand-
stuvning bagud i drænledningerne. Det er vurderingen, at 
netop tilstopningen af drænene kan blive det største dræn-
tekniske problem, primært fordi det har alvorlige afledte ef-
fekter i form af tilstopning af de tilgrænsende drænledninger 
med de jordpartikler, som næsten alle drænledninger er be-
lastet med. Tilstopningen af drænenes mundinger forhindrer 
nemlig renspuling ved drænvandets egen kraft, hvorfor til-
stopning kræver mere vedligeholdelse. 
 
Der foreligger desværre ikke mange undersøgelser af, hvor-
dan varierende vandstande i vandløbene påvirker funktionen 
af drænledninger, og endnu mindre konkret viden har man 
om, hvordan grødebræmmer og aflejringer i vandløbene på-
virker drænene i henseende til funktion og tilstopning mv. 
Særlig problematisk er det, at nedsat vandføringsevne og til-
stopning af drænene kan få afledte effekter på de dele af 
drænsystemerne, som afvander arealer, der ikke er direkte 
påvirket af ændrede vandstande i vandløbene. Effekter som 
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man vel at mærke ikke kan regne sig frem til på det forelig-
gende videngrundlag. 
 
 
Selvom der således kan forventes forringede afvandingsfor-
hold som følge af højere vandstande i vandløbene, så synes 
det helt store dræntekniske problem at være affødt at, at 
mange dræn er belastet med indtrængende jordpartikler. 
Dette problem har hidtil været søgt løst gennem foranstalt-
ninger i vandløbene – grødeskæring og oprensning, ledsaget 
af vedligeholdelse af drænene – rensning og spuling. Foran-
staltninger, der ligesom jordpartiklerne selv er medvirkende 
årsager til forringet miljøtilstand, og som netop derfor er 
medvirkende årsager til, at der i dag foreslås ændret vedli-
geholdelse i mange vandløb. 
 
På grund af vandløbets ringe fysiske tilstand er det vurderin-
gen, at det ved fortsat høj belastning med jordpartikler vil 
blive vanskeligt at opnå de ønskede effekter på målopfyldel-
sen i Elvedgårdsafløbet af en ændret vedligeholdelse og/eller 
egentlig fysisk vandløbsrestaurering. 
 
Situationen taler derfor for, at man reducerer belastningen af 
drænene med jordpartikler. Det vil øge sandsynligheden for 
positiv effekt af ændret vedligeholdelse og/eller fysisk vand-
løbsrestaurering, samtidig med at man mindsker risikoen for 
tilstopning af drænene. 
 
Indtil da må det anbefales, at drænenes mundinger i vandlø-
bene løbende holdes frie for egentlige tilstopninger, og at 
drænenes mundinger markeres, således at man til enhver tid 
kan se, hvor drænene munder ud. 
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2 INDLEDNING 

Regeringen vedtog i 2009 helhedsplanen Grøn Vækst, der in-
deholder en lang række initiativer til beskyttelse af naturen 
og til fremme af vandmiljøet under samtidig hensyntagen til 
de landbrugsmæssige interesser. 

Til forbedring af den økologiske tilstand i vandløb indeholder 
Grøn Vækst forslag om ophør eller reduktion af vedligehol-
delsen [i det følgende benævnt grødeskæringen] i op mod 
7.300 km vandløb og/eller forbedring af den fysiske vand-
løbskvalitet gennem egentlige restaureringsforanstaltninger. 

Begrundelsen for at foreslå vandløbenes miljøtilstand forbed-
ret gennem ophør eller reduktion af grødeskæringen er, at 
netop grødeskæringen i mange vandløb erfaringsmæssigt 
bevirker en så kraftig påvirkning af miljøtilstanden, at der 
helt eller delvis som følge heraf ikke er målopfyldelse. 

Grøn Vækst-initiativerne er efterfølgende blevet udmøntet og 
konkretiseret i Miljøministeriets udkast til vand- og naturpla-
ner, der i januar 2010 blev sendt i teknisk forhøring blandt 
kommunerne, og som den 4. oktober 2010 blev sendt i of-
fentlig høring.  

Udkastene til vand- og naturplanerne indeholder konkrete 
forslag til, i hvilke vandløb og på hvilke strækninger, der skal 
ske ophør eller reduktion af grødeskæringen. Planerne siger 
imidlertid ikke noget om, hvorvidt der på de foreslåede 
strækninger skal ske ophør eller reduktion af grødeskærin-
gen. Udkastene til planerne siger følgelig heller ikke noget 
om, hvordan ”reduktion af grødeskæringen” i givet fald skal 
forstås. 

Som en naturlig konsekvens af den manglende konkretise-
ring af, hvordan den fremtidige grødeskæring skal være på 
de foreslåede strækninger, siger udkastene til planerne heller 
ikke noget om, hvordan ophøret eller reduktionen af grøde-
skæringen på de udpegede strækninger forventes at påvirke 
fugtighedsforholdene på de omkringliggende arealer. Vand-
planerne siger følgelig heller ikke noget om, hvordan de æn-
drede fugtighedsforhold forventes at påvirke de drænsyste-
mer, der ligger i jorder med ændrede fugtighedsforhold. 
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Netop fordi grødeskæring i almindelighed har til formål at 
påvirke fugtighedsforholdene [i landbrugsmæssig sammen-
hæng: at forbedre afvandingstilstanden] omkring vandløbe-
ne, og fordi både arealanvendelsen og drænsystemerne om-
kring vandløbene mange steder er afhængige af, at der skæ-
res grøde, er der især blandt landmænd og lodsejerne stor 
interesse for at vide, hvordan vand- og naturplanernes for-
slag til ophør eller reduktion af grødeskæringen generelt 
kommer til at påvirke afvandingstilstanden og dermed den 
fremtidige arealanvendelse.  

Derudover er der en særlig interesse i at vide, hvordan de 
ændrede fugtighedsforhold kommer til at påvirke de under-
jordiske drænsystemer, der har afløb til vandløb med ændret 
grødeskæring eller som afvander påvirkede arealer. 

Landbrug & Fødevarer har derfor anmodet Orbicon | Leif 
Hansen A/S om at beskrive og gennemføre nogle af de efter-
spurgte konsekvensanalyser for på den måde bedre at kunne 
besvare medlemmernes spørgsmål. 

Denne rapport er den anden af i alt tre rapporter, der be-
skæftiger sig med konsekvenserne af ophør eller reduktion af 
grødeskæringen. De to øvrige rapporter er: ”1. Koncept for 
beregning af ændrede fugtighedsforhold omkring vandløb 
ved ændret grødeskæring”, der beskriver fremgangsmåde, 
værktøjer og databehov, og ”3. Konsekvensanalyser af æn-
dret grødeskæring i 3 udvalgte vandløb”, der beskriver ana-
lyserne af afvandingsforholdene og resultaterne heraf i og 
omkring 3 vandløb, der er udpeget til ændret grødeskæring. 

Rapporten tilsigter at give en oversigtlig redegørelse for såvel 
de ændrede fugtighedsforhold som for de dræntekniske kon-
sekvenser, der kan forventes i forbindelse med ændringer af 
fugtighedsforholdene omkring vandløb som følge af ophør el-
ler ændring af grødeskæringen. Redegørelsen er udarbejdet 
med udgangspunkt i en analyse af forholdene omkring et 
vandløb omgivet af drænede jorder – Elvedgårdsafløbet på 
Nordfyn. 
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3 PROBLEMSTILLINGEN 

Fugtighedsforholdene – i landbrugsterminologi: afvandingstil-
standen - omkring vandløb har i mange år været reguleret 
og styret gennem forskellige afvandingsforanstaltninger.  

Reguleringen af vandløbene (kanalisering + uddybning) er en 
af de mest betydende afvandingsforanstaltninger, hvis effek-
ter på afvandingstilstanden gennem mange år har været op-
retholdt og vedligeholdt gennem regelmæssig vandløbsvedli-
geholdelse (grødeskæring og oprensning mv.). 

Af helt afgørende betydning for afvandingstilstanden omkring 
mange vandløb er også de drænsystemer, der blev etableret 
i forbindelse med reguleringerne eller efterfølgende. 

Drænsystemerne har, uanset om der er tale om åbne 
drængrøfter1 og/eller underjordiske drænledninger, til formål 
at fremme afvandingen af de drænede arealer, både rumligt 
og tidsligt. Drænsystemerne forårsager således en hurtigere 
afvanding af jorderne til den dybde under terræn, som er be-
stemt af drændybden og i sidste ende af de vandløb, hvori 
drænsystemerne udmunder. 

Underjordiske drænledninger fungerer erfaringsmæssigt 
bedst, når vandet kan strømme frit gennem og fra dem. 
Hvorfor drænledningerne så vidt muligt anlægges med en 
hældning på 2 ‰ eller mere (Søren Aarup2, personlig sam-
tale). Drænledninger med en hældning på 1 ‰ kan dog også 
fungere, om end de er mere følsomme for forstyrrelser af 
den frie vandstrømning. 

Kravet om en vis hældning hænger bl.a. sammen med, at 
både grøfter og drænledninger nemmere kan holde sig selv 
frie for aflejringer mv., når vandstrømmen løbende kan 
transportere tilført eller udfældet materiale ud af systemer-
ne. Og som i vandløb gælder det også i drænledninger, at jo 
større jordpartikler, der er tale om, desto mere kraft kræver 
det at transportere dem. Eller med andre ord: jo større 
vandhastigheden er, desto større jordpartikler kan det 
strømmende vand transportere.  

1 Åbne drængrøfter er i stor udstrækning blevet erstattet af underjordiske drænledninger. 
2 Søren Aarup er entreprenør og åmand med mangeårig erfaring fra fynske vandløb. 
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I mange drænsystemer er virkeligheden dog en anden, idet 
vandstrømmen ikke er tilstrækkelig til at holde drænene frie 
for aflejringer – enten fordi drænene har ringe hældning eller 
fordi tilførslen3 af jord mv. er meget stor. I sådanne tilfælde 
må der enten foretages oprensninger (drængrøfter) eller 
renspulinger (drænledninger). 

Når man i forbindelse med ophør eller ændringer af grøde-
skæringen ændrer vandstanden i vandløbene og fugtigheds-
forholdene omkring vandløbene, vil man uvægerligt også på-
virke fugtighedsforholdene omkring drænsystemerne. Hvilket 
vil påvirke vilkårene for deres funktion. 

Når det gælder drænsystemer, der alene afvander ånære 
lavbundsarealer i ådale, vil påvirkningen af drænsystemerne 
primært berøre de lavtliggende arealer, om end der kan væ-
re afløb til de lavtliggende dræn fra dræn i den tilgrænsende 
højjord. 

Men når det gælder drænsystemer, der afvander drænede 
højjorder eller som afvander drænede jorder omkring vand-
løb, der ikke forløber i ådale, vil ændrede vandstandsforhold i 
vandløbene og ændrede fugtighedsforhold omkring vandlø-
bene kunne få mere vidtrækkende konsekvenser.  

Det skyldes, at de ændrede vandstande i vandløbene ikke 
blot får konsekvenser for fugtighedsforholdene på de direkte 
berørte arealer4, men også kan få konsekvenser for fugtig-
hedsforholdene på tilgrænsende arealer gennem påvirknin-
gen af drænsystemerne. Hertil kommer mulige problemer 
med vedligeholdelsen og driften af drænsystemerne. 

Der vil dog formodentlig være tilfælde, hvor drænsystemerne 
kan ombygges, således at påvirkningen af drænene i højjor-
den undgås eller mindskes. 

  

3 Mange eksisterende drænsystemer er anlagt med teglrør. De har den ulempe i forhold til 
moderne drænslanger, at der kan opstå utætheder ved samlingerne, hvorved tilstrøm-
mende vand kan føre jord ind i drænledningerne. I sådanne tegldræn vil der i tilfælde af 
højt vandtryk i drænledningerne kan opstå erosion af den omgivende jord, hvorved endnu 
større mængder jord føres ind i drænledningerne. 
4 De direkte berørte arealer er dem, hvis fugtighedsforhold bliver påvirket af ændrede 
vandstande i vandløbene, uanset dræning eller ej. De indirekte berørte arealer er dem, 
hvis fugtighedstilstand kan blive påvirket af ændrede vandstande i vandløbene gennem 
forringet funktion af drænene. 
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4 FORMÅL 

I det følgende er problemstillingen omkring højere vandstan-
de i vandløb i forhold til de berørte drænsystemer søgt belyst 
gennem et konkret eksempel. 

Undersøgelsen drejer sig om arealerne og drænsystemerne 
omkring Elvedgårdsafløbet, der er en del af Storå-systemet 
på Nordfyn.  

Vandløbet er i forslaget til vandplanen udpeget til ændring af 
grødeskæringen, hvorfor der i fremtiden kan forventes forhø-
jede vandstande i vandløbet i sommerperioden som følge af 
grødebetinget hævning af vandstanden. Vandløbet er også 
udpeget til forbedring af den fysiske vandløbskvalitet gennem 
vandløbsrestaurering. 

Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe et billede af, 
hvordan fugtighedsforholdene omkring et konkret vandløb – 
Elvedsgårdsafløbet - kan forventes at blive som følge af æn-
dret grødeskæring. 

Det er endvidere formålet at tilvejebringe et billede af, hvor-
dan de ændrede vandspejlsforhold kommer til at påvirke ek-
sisterende drænsystemer. Det er endelig formålet at vurdere 
de mere generelle dræntekniske konsekvenser af forhøjede 
vandstande i vandløbene som følge af ændret grødeskæring. 
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5 FREMGANGSMÅDE 

5.1 Undersøgelsesområdet 

Undersøgelsen vedrører arealerne omkring Elvedsgårdsaflø-
bet i Storå-systemet på Nordfyn, se figur 5.1. 

 

Figur 5.1. Kort over Elvedsgårdsafløbet og dets nærmeste omgivelser. 

Strækningen er i forslaget til vandplan 1.12 – Lillebælt/Fyn 
udpeget til ændret vedligeholdelse, og hovedparten af 
strækningen er tillige udpeget til vandløbsrestaurering, se fi-
gur 5.2. 

 

Figur 5.2. Vandplanens indsatskrav vedr. vedligeholdelsen i Elvedsgårdsaflø-
bet. Brun streg = krav om ændret vedligeholdelse. 
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5.1.1 Terræn, jordbund og arealanvendelse 

Undersøgelsesområdet er præget af et kuperet terræn, se fi-
gur 5.3. 

 

Figur 5.3. Terrænforholdene omkring Elvedgårdsafløbet, illustreret ved hjælp af den digita-
le terrænmodel. De lyseste farver angiver de lavest liggende terrænflader, mens de grøn-
ne og brune farver angiver højere beliggende terrænflader. 
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Jordbunden i undersøgelsesområdet er meget leret, i lavnin-
gerne med en overlejring af tørvejord, dannet ved forsump-
ningen af de småvande og moser, der oprindeligt fandtes i 
lavningerne. 

Hovedparten af arealerne omkring Elvedgårdsafløbet er i dag 
i omdrift med dyrkning af forskellige afgrøder, figur 5.4., 5.5. 
og 5.6. Den resterende del af arealerne omkring vandløbet er 
for hovedpartens vedkommende dækket af skov, hvortil 
kommer små arealer med græs.  

 

Figur 5.4. Udsigt over de drænede arealer vest for den nedre del af Elved-
gårdsafløbet. 

 

Figur 5.5. Udsigt over arealerne omkring den nedre del af Elvedgårdsafløbet, 
set fra Axel Brahes Vej. 
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Figur 5.6. Udsigt over de drænede arealer syd for den øvre del af Elved-
gårdsafløbet. I baggrunden til højre anes en lavning. 

5.1.2 Vandløbet 

Elvedgårdsafløbet forløber på hele strækningen gennem un-
dersøgelsesområdet som en dybt nedskåret grøft/kanal. 
Nedskæringen under terræn varierer fra knap 2 m til godt 2 
meter, se figur 5.7. 

 

Figur 5.7. Udsigt over det dybt nedskårne forløb af Elvedgårdsafløbet. 

Vandløbets bundbredde varierer fra knap 1 meter til godt 1 
meter med den største bredde under de skyggende træer og 
buske, der vokser spredt på vandløbets brinker. 
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Det samlede fald over strækningen (ca. 1.200 meter frareg-
net den øverste atypiske strækning på 110 m) er på ca. 1,3 
meter, hvoraf ca. 0,3 meter afvikles punktvis i et rørstyrt på 
den nederste del af strækningen og yderligere ca. 0,2 meter i 
rørbroerne på strækningen. Det reelle gennemsnitlige fald er 
således kun ca. 0,7 ‰, men varierer meget, idet der er 
strækninger med både lidt større og strækninger med væ-
sentligt mindre fald.  

Sidstnævnte strækninger er præget af ringe vandbevægelse 
over tykke aflejringer af lerholdigt slam, planterester og ned-
faldne blade, se figur 5.8, mens førstnævnte er præget af 
frisk strøm over fast, stedvis fint gruset bund, se figur 5.9. 

 
Figur 5.8. Parti af Elvedgårdsafløbet med ringe fald og tykke, bløde aflejrin-
ger af lerholdigt slam og blade. 

 
Figur 5.9. Parti af Elvedgårdsafløbet med relativt godt fald, frisk strøm over 
fast, gruset bund og forekomst af vandstjerne. 
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Grøden består dels af ægte vandplanter som vandstjerne og 
kruset vandaks, og dels af sumpplanter som grenet pindsvi-
neknop og forskellige græsser. 

Det store islæt af græsser ude på vandløbsbunden, se figur 
5.10., vidner om ringe sommervandføring, der tillader græs-
serne fra bredderne og brinkerne at vokse ud på vandløbs-
bunden. 

 
Figur 5.10. Parti af Elvedgårdsafløbet med forekomst af græsser ude på 
vandløbsbunden. 

Grødens udvikling er flere steder på strækningen hæmmet af 
skyggende træer og buske. Dertil kommer en generel hæm-
ning som følge af den høje brinkvegetation. 

Ifølge oplysninger og fotos fra Nordfyns Kommune blev der i 
det tidlige forår 2008 konstateret en meget veludviklet grøde 
i vandløbet. Den bestod af indtil bunddækkende bevoksnin-
ger af vandstjerne med islæt af kruset vandaks. 

Forekomsten af en således veludviklet grøde i det tidlige for-
år skal sandsynligvis ses som resultat af en forholdsvis mild 
vinter og det faktum, at vandstjerne er en vintergrøn art, der 
er kendt for at kunne danne store bevoksninger i vinterhalv-
året. Sidstnævnte sker typisk, når det som i tilfældet med El-
vedgårdsafløbet, er i vinterhalvåret, at lysindfaldet er størst 
på grund af brinkvegetationens ringe udvikling, og når van-
det i øvrigt er klart. 
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5.1.3 Manningtallet 

Der findes ingen vandstandsmålinger i Elvedgårdsafløbet, der 
muliggør direkte beregninger af Manningtallet, hvorfor dette 
må skønnes ud fra oplysninger om grøden. 

Ved besigtigelsen af vandløbet medio oktober 2010 var der 
kort forinden blevet skåret grøde og foretaget oprensning af 
de to sandfang på strækningen. 

Ét enkelt sted på strækningen gav den efterladte grøde et 
indtryk af grødens tæthed ved maksimal udvikling, og det er 
på baggrund heraf samt på grundlag af fotos fra Nordfyns 
Kommune vurderingen, at Manningtallet ved fuld grødeudvik-
ling kan være så lavt som ca. 5 (for så vidt angår bundgrø-
den). Ved grødeskæring i overensstemmelse med regulativet 
fjernes grøden i en 40-50 cm bred strømrende, hvilket for-
modes at øge Manningtallet i strømrenden til ca. 12, af-
hængig af, hvornår der skæres grøde. Omkring strømrenden 
forbliver Manningtallet ca. 5 ved fuld grødeudvikling. 

Vandstanden ved store vandføringer er imidlertid mere på-
virket af vegetationen på brinken end af grøden på bunden, 
hvorfor de nævnte Manningtal ikke er gældende ved store 
vandføringer. 

5.1.4 Vandløbsvedligeholdelse 

Vedligeholdelsen af vandløbet er beskrevet i regulativet og 
omfatter maksimum 2 årlige grødeskæringer, der skal være 
gennemført inden 1. august henholdsvis inden 1. november. 
Derudover omfatter vedligeholdelsen oprensning af de to 
sandfang, der findes på strækningen. 

Grødeskæringen er behovsbestemt, dog med maksimum 2 
årlige skæringer, og den gennemføres som strømrendeskæ-
ring i en strømrende med en bredde på 40-50 cm. I strøm-
renden fjernes så vidt muligt al grøden, det vil sige at der 
skæres i bund. 
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5.2 Drænforholdene 

Vandløbet er fortrinsvis omgivet af lerede højjorder, hvoraf 
en stor del er drænet gennem tre drænsystemer. Drænsy-
stemerne er vist i figur 5.11. 

 
 
Figur 5.11. Oversigt over beliggenheden af drænsystemerne omkring Elved-
gårdsafløbet. 
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5.2.1 Drænsystemets horisontale beliggenhed 

Til brug ved korrekt indplacering af drænsystemet på kort og 
i den digitale terrænmodel er der foretaget en digitalisering 
og geokodning af drænsystemerne på grundlag af drænpla-
nerne. Det gør det muligt at vurdere drænsystemets belig-
genhed i forhold til de arealer, der indgår i analyserne af de 
ændrede fugtighedsforhold ved ændret grødeskæring. 

5.2.2 Drænsystemets vertikale beliggenhed 

Mens drænplanerne giver en god beskrivelse af drænsyste-
mernes horisontale udstrækning, er beskrivelsen af syste-
mernes vertikale beliggenhed (koterne på drænledningerne) 
almindeligvis langt dårlige beskrevet eller kendt, og således 
også omkring Elvedgårdsafløbet. 
 
Til belysning af beliggenheden af det valgte drænsystem i 
forhold til de ændrede vandspejlskoter ved ændret grøde-
skæring, er der foretaget en beskrivelse af drænsystemets 
vertikale beliggenhed, det vil sige koterne på drænledninger-
ne. 
 
Beskrivelserne af den vertikale beliggenhed er baseret på 
følgende: 
 

1. Nivellementer af drænrørenes mundinger i forbindel-
se med opmåling af vandløbet i 1996 og 2008, se fi-
gur 5.12. 

2. Supplerende nivellementer af udvalgte dele af dræn-
systemet i efteråret 2010, se figur 5.13. 
  

Nivellementerne af drænrørene i forbindelse med opmålingen 
af vandløbet i 2008 giver et billede af, i hvilke koter drænsy-
stemet udmunder i vandløbet, hvorfor man på den baggrund 
kender mundingernes beliggenhed i forhold til både vandlø-
bets bund og i forhold til vandspejlskoten i vandløbet. 
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Figur 5.12. Længdeprofil af Elvedgårdsafløbet med angivelse af nivellerede drænrør. 
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De supplerende nivellementer giver et billede af drænsyste-
mets vertikale beliggenhed i afstand fra vandløbet. Beskrivel-
sen af drænsystemets vertikale beliggenhed er baseret på 
forholdsvis få punkter, idet det ikke har været muligt at fore-
tage et detaljeret nivellement. 

 

Figur 5.13. Oversigt over beliggenheden af de 4 samlebrønde, hvori der er 
foretaget nivellement af drænenes vertikale beliggenhed. 

De omgivende dyrkede arealer er kuperede, og i alle tre 
drænsystemer findes der lavninger, der afvandes til vandlø-
bet via dybtliggende dræn. Den store drændybde nærmest 
vandløbet er således nødvendig for at sikre den for dyrkning 
af jorden nødvendige afvandingsdybde i de fjernere liggende 
lavninger. To af de undersøgte drænbrønde (001 og 002) er 
beliggende i sådanne lavninger. 
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Brønd 
nr. 

Emne 
Kote 

i/omkr. 
brønd 

Kote i 
vandløb 

Afstand 
(m) 

Hæld-
ning 

(o/oo) 
001 Afløb 28,34 28,11 150 1,5 (1,2) 

 Tilløb 28,38    
 Tilløb 28,35    
 Tilløb 28,38    
 Terræn 29,11    
 Bund  27,92   

002 Afløb 29,49 29,22 160 1,7 (1.0) 
 Tilløb 29,55    
 Tilløb 29,59    
 Tilløb 29,51    
 Tilløb -    
 Terræn 29,93    
 Bund  29,49   

003 Afløb 29,97 29,04 50 19 (-) 
 Tilløb 30,06    
 Terræn 30,73    
 Bund  29,00   

004 Afløb 30,16 28,97 350 3,4 (2,5) 
 Tilløb 30,19    
 Tilløb 30,14    
 Terræn 31,41    
 Bund  29,05   

 
Tabel 5.1. Oversigt over koterne (DVR90) på drænene (bund i rør) i de 4 
undersøgte samlebrønde. Til sammenligning af vist koterne (omregnet fra 
DNN til DVR90) på de tilhørende drænledningers munding (bund i rør) i 
vandløbet. Numrene på brøndene fremgår af figur 5.13. Tallene i parentes 
angiver de hældninger, som drænene i sin tid blev anlagt med i følge dræn-
planen. 

5.3 Terrænudviklingen i undersøgelsesområdet 

Terrænudviklingen i undersøgelsesområdet er bedømt på 
grundlag af de terrænkoter, der er angivet i drænplanerne, 
og som beskriver terrænforholdene forud for dræningens 
gennemførelse. 

Drænplanerne blev i sin tid udarbejdet på grundlag af nivel-
lement med angivelse af terrænkoterne i et lokalt reference-
system. Sidstnævnte kan ikke umiddelbart omsættes til det 
gældende referencesystem (DVR90), men beregningerne er 
gennemført på grundlag af koterne på nogle af de mindst 
foranderlige dele af drænsystemet, uagtet at man ikke kan 
være sikker på, at dette er lagt i præcis de koter, som pla-
nerne angiver. 
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5.4 Vandføring 

Nærmeste station med brugbare vandføringsdata er belig-
gende i Storå, nærmere bestemt station 43.04 Storå, st. 4,6 
km, opland 137 km2. 

Disse vandføringsdata har dannet grundlag for konstruktion 
af en tidsserie af vandføringsdata i Elvedgårdsafløbet. Tidsse-
rien er beregnet ved oplandskorrektion, det vil sige ved at 
beregne den daglige arealspecifikke afstrømning i Storåen og 
på den baggrund beregne den daglige vandføring op gennem 
Elvedgårdsafløbet. Øverst i vandløbet er det antaget, at det 
rørlagte vandløb fra sydøst bidrager med halvdelen af den 
samlede vandføring. 

5.5 Beregning af ændrede fugtighedsforhold 

Beregningerne af de ændrede fugtighedsforhold, der kan for-
ventes omkring Elvedgårdsafløbet som resultat af ændret 
grødeskæring, er gennemført i overensstemmelse med den 
fremgangsmåde, der er beskrevet i ”1. Koncept for beregning 
af de ændrede fugtighedsforhold omkring vandløb ved ophør 
eller reduktion af grødeskæringen”. 

Beregningerne af fugtighedsforholdene og ændringerne heraf 
er foretaget under anvendelse af følgende karakteristiske 
vandspejlskote: 

”5-års maksimum af 5 dages glidende minimum i sommerpe-
rioden” [= den dyrkningsspecifikke vandspejlskote]. 

Det primære resultat af beregningerne er kort, der viser be-
liggenhed og udstrækning af de enkelte fugtighedsklasser 
ved de forskellige grødeskæringsscenarier, samt tabeller med 
arealerne i de enkelte fugtighedsklasser ved de for skellige 
grødeskæringsscenarier. 

5.6 Vurdering af de dræntekniske konsekvenser 

Vurderingerne af de dræntekniske konsekvenser er foretaget 
på grundlag af de beregnede fugtighedsforhold. Drænsyste-
mernes vertikale beliggenhed er således sammenholdt med 
de beregnede vandspejlskoter i jorderne omkring vandløbet 
ved de forskellige grødeskæringsscenarier, og de beregnede 
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vandspejlskoter i vandløbet er sammenholdt med de kendte 
koter på drænledningernes mundinger i vandløbet. 

Ved vurderingen er der fokuseret på følgende forhold: 

Vanddække af drænsystemernes udmundinger i vandløbet 
med fokus på varighed af vanddække og sandsynligheden for 
at fysiske forandringer i vandløbet vil forhindre drænvandets 
frie afstrømning til vandløbet. 

Vanddække af drænledningerne i jorderne omkring vandløbet 
med fokus på varighed af vanddække og de med vanddække 
forbundne risici for ødelæggelse af drænledningerne. 

Til belysning af vandspejlskoterne i vandløbet i de 4 statio-
ner, hvor der udmunder drænledninger med kendte koter i 
vandløbet resp. de samlebrønde, hvori der er foretaget nivel-
lementer, er der foretaget beregning af daglige vandspejlsko-
ter ved følgende grødescenarier: 

1. Ingen grødeskæring, Manningtal = 5 i vækstperioden 

2. 1 grødeskæring i sidste halvdel af juli, Manningtal = 5 før 
grødeskæring og 9 efter grødeskæring. 

3. 2 grødeskæringer i sidste halvdel af juli resp. sidste halv-
del af oktober, Manningtal 5 før grødeskæring og 12 efter 
grødeskæring. 

Til belysning af vandspejlskoterne i det grødefrie vandløb, 
det vil sige i vandløbet med maksimal vandføringsevne, er 
der foretaget beregning af daglige vandstande ved følgende 
scenario: 

4. Ingen grøde i vandløbet, Manningtallet konstant = 20. 
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6 RESULTATER OG VURDERINGER 

6.1 Terrænudviklingen 

Sammenholder man det nuværende terræn (terrænmodel-
len) med de terrænkoter, der blev målt forud for gennemfø-
relsen af drænplanerne i begyndelsen af 1950-erne, kan det 
konstateres, at der er sket sætninger i størrelsesordenen 50 
cm i de lavninger, som drænsystemerne afvander. Der er 
som forventet ikke konstateret sætninger af den lerede 
højjord, men bearbejdningen af jorden i perioden efter dræ-
ningen har bevirket synlige terrænforandringer. 

6.2 Beregnede ændringer af fugtighedsforholdene 

6.2.1 Grødemodel 

Der foreligger ingen data fra vandløbet, der muliggør bereg-
ning af Manningtallet ved forskellige grødescenarier. Grøde-
modellen har derfor måttet opstilles skønsmæssigt på grund-
lag af den eksisterende viden om grødens sammensætning 
og tidsmæssige udvikling. Resultatet er vist i figur 6.1. 

 

Figur 6.1. Skønnet grødemodel for Elvedgårdsafløbet. 
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Grødemodellen er baseret på en antagelse om, at Manning-
tallet i det grødefrie vandløb er 20, og at Manningtallet ved 
fuld grødeudvikling er 5. Det er endvidere antagelsen, at 
vandløbet under normale omstændigheder vil opnå næsten 
grødefri tilstand sidst på vinteren, og at fuld grødeudvikling 
kan være nået allerede i maj måned. 

Det er erfaringen fra andre vandløb med dominans af vand-
stjerne, at der kan være stor sæsonmæssig variation med 
hensyn til mængden af grøde, ligesom der kan være stor år-
til-år-variation. Der kan derfor forekomme grødetilstande, 
der afviger fra dem, som den anvendte grødemodel er udtryk 
for. 

6.2.2 Beregnede fugtighedsforhold 

På grundlag af grødemodellen og konstruerede vandførings-
data5 for vandløbet er der for hvert af de 4 grødescenarier 
beregnet den karakteristiske vandspejlskote ”5-års maksi-
mum af 5 dages glidende minimum i sommerperioden” [= 
den dyrkningsspecifikke vandspejlskote]. Denne karakteri-
stiske vandspejlskote er efterfølgende projiceret ud i det om-
givende terræn med en hældning på 2 o/oo. 

Beregningerne viser først og fremmest, at kun lavningerne 
omkring vandløbet bliver direkte påvirket af de ændrede fug-
tighedsforhold, mens de øvrige dele af undersøgelsesområdet 
ikke bliver berørt af forringet afvandingstilstand, uanset hvil-
ket grødescenario, der lægges til grund for beregningerne. 

Beregningerne viser derudover, at der er så lille forskel mel-
lem de vandspejlsmæssige konsekvenser af ”ingen grøde-
skæring”, ”1 grødeskæring” og ”2 grødeskæring”, at alle tre 
grødescenarier resulterer i samme fugtighedsklasser. Der-
imod er der en målbar forskel mellem de tre nævnte grøde-
scenarier og vandløbet i permanent grødefri tilstand, se figur 
6.2. og 6.3. 

 

5 De konstruerede vandføringsdata er tilvejebragt på grundlag af vandføringsdata i Storå, 
længere nedstrøms i samme vandløbssystem. Vandføringsdata er konstrueret ved op-
landskorrektion, hvilket betyder, at der kan være større usikkerhed på datasættet, end 
hvis der havde foreligget enkeltmålinger af vandføringen og mulighed for tilvejebringelse 
af vandføringsdata ved QQ-metoden. 
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Figur 6.2. Oversigt over de beregnede fugtighedsforhold omkring Elvedgårdsafløbet, gæl-
dende for følgende tre grødescenarier: ”ingen grødeskæring”, ”1 grødeskæring sidst i juli” 
og ”2 grødeskæringer sidst i juli henholdsvis sidst i oktober”. Bemærk: kortet viser fugtig-
hedsforholdene, som de vil være, hvis de kun er bestemt af vandspejlet i vandløbet. Kortet 
tager derfor ikke højde for påvirkninger af fugtighedsforholdene, der kan opstå som følge 
af nedsat funktion af de drænsystemer, der afvander de afvander de omkringliggende 
højjordsområder. 
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Figur 6.3. Oversigt over de beregnede fugtighedsforhold omkring Elvedgårdsafløbet, gæl-
dende for vandløbet i grødefri tilstand”. Bemærk: kortet viser fugtighedsforholdene, som 
de vil være, hvis de kun er bestemt af vandspejlet i vandløbet. Kortet tager derfor ikke 
højde for påvirkninger af fugtighedsforholdene, der kan opstå som følge af nedsat funktion 
af de drænsystemer, der afvander de afvander de omkringliggende højjordsområder. 
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6.3 De drænede arealer omkring Elvedgårdsafløbet 

Afvandingen af arealerne omkring Elvedgårdsafløbet har på 
grund af ønsket om også at kunne dyrke de lavest liggende 
lavninger krævet en meget kraftig regulering af vandløbet, 
uagtet at lavningernes areal kun udgør en ringe del af det 
samlede dyrkede areal i oplandet. Det er årsagen til, at 
vandløbet i dag løber meget langt under terræn.  

Drænsystemernes udmundinger i vandløbet blev i sin tid an-
lagt således, at der var fri afstrømning af drænvandet til 
vandløbet. Det vil sige at drænledningerne ved normal vand-
stand mundede ud over vandspejlet i det regulativmæssigt 
vedligeholdte vandløb. 

En nøjere granskning af de drænede arealer omkring Elved-
gårdsafløbet viser, at der siden etableringen af drænsyste-
merne er sket flere forandringer, der bidrager til oplevelsen 
af forringede afvandingsforhold, se figur 6.4. 

1. Syd for den øverste del af vandløbet findes der i dag en 
bevoksning af ahorn (ær) på en del af det drænede areal. 
Sammenligningen af det aktuelle terræn med terrænet forud 
for dræningen først i 1950-erne viser, at der på stedet er 
sket betydelige sætninger. De er utvivlsomt resultat af dræ-
ningen og er i dag medvirkende årsag til at arealet i dag er 
vandlidende, og at bevoksningen er i misvækst, jf. figur 6.5.  

Medvirkende til sidstnævnte er formodentlig også, at plant-
ning af træer på det drænede areal med stor sandsynlighed 
har ødelagt drænene under bevoksningerne på grund af ind-
vækst af rødder i rørene. Et medvirkende problem kan også 
være, at drænsystemet ikke har frit afløb til vandløbet. Ved 
besigtigelsen i oktober 2010 kunne udløbet ikke lokaliseres, 
og det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at udløbet 
heller ikke blev lokaliseret ved opmålingerne i 1996 og 2008. 
Meget tyder derfor på, at drænsystemet ikke har fungeret 
som tilsigtet i en længere årrække, og de oplevede proble-
mer med forringet afvandingstilstand er derfor næppe alene 
bestemt af vandspejlsforholdene i vandløbet. 

 

 
Landbrug & Fødevarer 2011 
Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i vandløb. 
2. Dræntekniske konsekvenser af ændret grødeskæring, belyst gennem et kon-
kret eksempel – Elvedgårdsafløbet.  31/52 
 



 

 

Figur 6.4. Kort over beliggenheden af drænsystemerne omkring Elvedgårdsafløbet. Som 
baggrund er vist de steder, hvor der som følge af lavninger i terrænet og som følge af 
sætninger i perioden efter drænprojekternes gennemførelse først i 1950-erne er forringede 
afvandingsforhold. De nummererede gule streger viser steder, hvor der er lavet tværsnit 
af terrænet omkring vandløbet. 
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Figur 6.5. Tværsnit af terrænet omkring den øvre del af Elvedgårdsafløbet, 
udtegnet på grundlag af den digitale terrænmodel. Den lysegrønne streg 
(øverst) viser det beregnede karakteristiske vandspejl i og omkring vandlø-
bet ved de tre grødescenarier med grøde i vandløbet, mens den mørkegrøn-
ne streg (nederst) viser det karakteristiske vandspejl i og omkring vandløbet 
uden grøde i vandløbet. Bemærk: terrænscanningen kan ikke beskrive vand-
løbsprofilet korrekt, hvorfor vandløbsprofilet på figuren ikke vises korrekt i 
forhold til de beregnede vandspejl i vandløbet.  

2. Lavningen omkring brønden (nr. 002) i den dyrkede mark 
syd for den øvre del af vandløbet er i dag præget af betydeli-
ge sætninger, jf. figur 6.6.  

Det fraførende dræn blev i sin tid etableret ca. 90 cm under 
terræn, men ligger i dag mindre end 50 cm under terrænet 
omkring brønden. Allerede på dræningstidspunktet var 
drændybden mindre end optimal for dyrket mark, men i dag 
er drændybden i perioder kritisk lav og svarer reelt set til 
fugtighedsklassen ”våd eng”.  
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Figur 6.6. Tværsnit af terrænet syd for den øvre del af Elvedgårdsafløbet, 
udtegnet på grundlag af den digitale terrænmodel. Den lysegrønne streg 
(øverst) viser det beregnede karakteristiske vandspejl i og omkring vandlø-
bet ved de tre grødescenarier med grøde i vandløbet, mens den mørkegrøn-
ne streg (nederst) viser det karakteristiske vandspejl i og omkring vandløbet 
uden grøde i vandløbet. Bemærk: terrænscanningen kan ikke beskrive vand-
løbsprofilet korrekt, hvorfor vandløbsprofilet på figuren ikke vises korrekt i 
forhold til de beregnede vandspejl i vandløbet.  

Afvandingen af lavningen er vanskeliggjort af, at koten i den 
fraførende drænledning i brønden svarer til den aktuelle 
bundkote i vandløbet. Ser man nøjere på det opmålte læng-
deprofil, viser det sig, at der både i 1996 og i 2008 var en 
”pukkel” på vandløbsbunden netop der, hvor drænrøret 
munder ud. Det er den umiddelbare vurdering, at denne 
pukkel kan skyldes tilførsel af store mængder jord med 
drænledningen, jord som vandløbet ikke er i stand til at skyl-
le bort i samme takt, som det tilføres, og som derfor aflejres 
på vandløbsbunden.  

3. Lavningen omkring brønden (nr. 001) i den dyrkede mark 
nord for vejbroen og vest for vandløbet er i dag præget af 
betydelige sætninger. Det fraførende dræn blev i sin tid etab-
leret ca. 115 cm under terræn, men ligger i dag kun ca. 85 
cm under terrænet omkring brønden. I større afstand fra 
brønden synes drændybden at være endnu mindre. Det be-
tyder, at drændybden i store dele af lavningen i dag er min-
dre end optimal for dyrket mark, jf. figur 6.7. 
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Figur 6.7. Tværsnit af terrænet vest for den nedre del af Elvedgårdsafløbet, 
udtegnet på grundlag af den digitale terrænmodel. Den lysegrønne streg 
(øverst) viser det beregnede karakteristiske vandspejl i og omkring vandlø-
bet ved de tre grødescenarier med grøde i vandløbet, mens den mørkegrøn-
ne streg (nederst) viser det karakteristiske vandspejl i og omkring vandløbet 
uden grøde i vandløbet. Bemærk: terrænscanningen kan ikke beskrive vand-
løbsprofilet korrekt, hvorfor vandløbsprofilet på figuren ikke vises korrekt i 
forhold til de beregnede vandspejl i vandløbet.  

4. Drænsystemet øst for vandløbet ligger højt og er ikke 
genstand for samme åbenlyse direkte problemer som de øv-
rige drænsystemer. Ifølge lodsejeren (Jan Hjeds) er dette 
drænsystem dog meget følsomt for periodisk dykning af 
mundingen i vandløbet (ej vist på figur), idet vandstuvningen 
bevirker tilstopning med indtrængende jordpartikler. Hvorfor 
opretholdelse af drænsystemets funktion kræver regelmæs-
sig vedligeholdelse (rensning og spuling). Særlig de mange 
sidegrene på hovedledningerne er følsomme for tilstopning, 
og det giver problemet en stor udstrækning i dette store 
drænsystem. 

Det er samlet set vurderingen, at afvandingen af lavningerne 
omkring Elvedgårdsafløbet allerede i udgangspunktet var 
meget følsom overfor høje vandstande i vandløbet. Det er på 
baggrund af ovenstående endvidere vurderingen, at denne 
følsomhed er blevet stærkt forøget i den efterfølgende perio-
de som følge af de sætninger, der har fundet sted i lavnin-
gernes humusrige jorder. 
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6.4 Drænsystemerne i forhold til ændrede vandspejlsni-
veauer 

Hvis man ser bort fra afvandingen af lavningerne, er det på 
baggrund af de gennemførte undersøgelser vurderingen, at 
også selve drænledningerne for en dels vedkommende er 
etableret med stor følsomhed over for forhøjede vandspejl-
skoter, dels i vandløbet og dels i de omgivende jorder. 

Drænledningerne munder for hovedpartens vedkommende 
ud i ringe afstand over den aktuelle vandløbsbund, der på 
det meste af strækningen ligger lavere end den regulativ-
mæssige bund. Den ringe afstand betyder, at selv mindre 
vandspejlsstigninger vil føre til, at drænledningernes mun-
dinger kommer til at ligge helt eller delvis under vandspejlet i 
åen. 

En dykning af mundingen er næppe i sig selv et afgørende 
problem, hvis det bagvedliggende ledningsnet ligger højere 
end vandspejlet i vandløbet og har stor hældning.  

Drænsystemerne omkring Elvedgårdsafløbet har imidlertid 
kun ringe hældning, hvorfor dykning af mundingen vil være 
ledsaget af vandstuvning op i drænledningerne. Og jo højere 
vandspejlskote i vandløbet, desto længere op i drænlednin-
gerne stuves vandet. I den øvre del af vandløbet vil vandet 
fra vandløbet således uden problemer kunne stuve helt op til 
samlebrønden i lavningen syd for vandløbet, idet afløbet i 
brønden ligger i samme kote som bunden i vandløbet. 

Til belysning af de beregnede vandspejls beliggenhed i for-
hold til beliggenheden af de undersøgte drænledninger, er 
der foretaget indtegning af drænledningernes koter (koter i 
samlebrønde og koter ved udløb i vandløbet) på graferne 
med de beregnede daglige vandspejlskoter ved hvert af de 
undersøgte grødescenarier, se figur 6.9-6.12. Året 2002 er 
valgt som et ”normalår” til detaljeret visning af vandspejlsko-
tens tidslige variation i forhold til koterne på drænledninger-
ne. 

6.4.1 Drænsystemet syd for den øvre del af vandløbet 

De beregnede vandspejlskoter i forhold til koterne på dræn-
ledningen er vist i figur 6.9. 
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Figur 6.9. Oversigt over drænledningens koter i forhold til de beregnede 
vandspejlskoter i den øvre del af vandløbet (samlebrønd nr. B002). De grå 
vandrette linjer viser bund og top i røret ved mundingen i vandløbet og de 
sorte vandrette linjer viser bund og top i røret ved afløbet fra samlebrønden. 
Graferne viser forholdene ved ingen grødeskæring, 1 grødeskæring i slutnin-
gen af juli, 2 grødeskæringer i slutningen af juli henholdsvis slutningen af 
oktober og ved permanent grødefrit vandløb. Øverste graf viser de beregne-
de vandstande for perioden 1986-2005, mens nederste graf viser de bereg-
nede vandstande i et enkelt år (2002). 
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Det ses af graferne, at mundingen af dette dræn i alle 4 grø-
descenarier vil ligge delvis under vandspejlet, og en stor del 
af tiden helt under vandspejlet. Grødeskæring har en effekt 
på vandspejlskoten, men kan ikke forhindre hel eller delvis 
dykning af drænledningens munding. 

Graferne viser endvidere, at vandspejlet i vandløbet ved alle 
4 grødescenarier i perioder vil være højere end bunden af 
drænledningen ved dennes afløb fra samlebrønden. Det be-
tyder, at selvom der ikke løber vand til samlebrønden fra de 
tilførende drænledninger, vil der kunne blive presset vand op 
i brønden fra vandløbet. 

 

6.4.2 Drænledning vest for den mellemste del af vandløbet 

De beregnede vandspejlskoter i forhold til koterne på dræn-
ledningen er vist i figur 6.10. 
 
Beregningerne viser, at drænledningens munding vil være 
helt eller delvis dykket en stor del af tiden, uanset om der 
skæres grøde eller eje, og uanset om der er grøde i vandlø-
bet eller ej. 

Til gengæld har denne drænledning så stor hældning, at 
vandløbets vandspejl ikke kan påvirke drænledningen helt op 
til samlebrønden. Hvorfor de direkte påvirkninger af dræn-
ledningen fra vandløbet er begrænset til de nedre dele. 

 

 
Landbrug & Fødevarer 2011 
Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i vandløb. 
2. Dræntekniske konsekvenser af ændret grødeskæring, belyst gennem et kon-
kret eksempel – Elvedgårdsafløbet.  38/52 
 



 

 

Figur 6.10. Oversigt over drænledningens koter i forhold til de beregnede 
vandspejlskoter i den øvre del af vandløbet (samlebrønd nr. B003). De grå 
vandrette linjer viser bund og top i røret ved mundingen i vandløbet. Bund 
og top i røret ved afløbet fra samlebrønden ligger højere end de højeste 
vandspejlskoter i vandløbet og er derfor ikke vist på figuren. Graferne viser 
forholdene ved ingen grødeskæring, 1 grødeskæring i slutningen af juli, 2 
grødeskæringer i slutningen af juli henholdsvis slutningen af oktober og ved 
permanent grødefrit vandløb. Øverste graf viser de beregnede vandstande 
for perioden 1986-2005, mens nederste graf viser de beregnede vandstande 
i et enkelt år (2002). 
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6.4.3 Drænledning øst for den mellemste del af vandløbet 

De beregnede vandspejlskoter i forhold til koterne på dræn-
ledningen er vist i figur 6.11. 

Beregningerne viser, at drænledningens munding vil være 
helt eller delvis dykket en stor del af tiden, uanset om der 
skæres grøde eller ej, og uanset om der er grøde i vandløbet 
eller ej. 

Denne drænledning har så stor hældning, at vandløbets 
vandspejl ikke kan påvirke drænledningen helt op til den ni-
vellerede samlebrønd. For så vidt angår den del af drænsy-
stemet, er den direkte påvirkning fra vandløbet derfor be-
grænset til de nedre dele. Til gengæld er andre dele af sam-
me drænsystem mere følsomme, idet faldet er mindre og på-
virkningen fra vandløbet derfor større. Det er særlig de man-
ge sidegrene, der volder problemer på grund af tilstopning. 

I følge ejeren af arealerne (Jan Hjeds) er dette areal, til trods 
for terrænforholdene, meget følsomt overfor det manglende 
frie udløb af drænledningen, og der er behov for regelmæssig 
vedligeholdelse (rensning og spuling), hvis tilstopning skal 
undgås. Dette drænsystem illustrerer dermed et væsentligt 
aspekt af den dræntekniske problemstilling, nemlig den indi-
rekte effekt af forhøjede vandstande i vandløbene. 
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Figur 6.11. Oversigt over drænledningens koter i forhold til de beregnede 
vandspejlskoter i den øvre del af vandløbet (samlebrønd nr. B004). De grå 
vandrette linjer viser bund og top i røret ved mundingen i vandløbet. Bund 
og top i røret ved afløbet fra samlebrønden ligger højere end de højeste be-
regnede vandspejlskoter og er derfor ikke vist på figuren. Graferne viser 
forholdene ved ingen grødeskæring, 1 grødeskæring i slutningen af juli, 2 
grødeskæringer i slutningen af juli henholdsvis slutningen af oktober og ved 
permanent grødefrit vandløb. Øverste graf viser de beregnede vandstande 
for perioden 1986-2005, mens nederste graf viser de beregnede vandstande 
i et enkelt år (2002). 
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6.4.4 Drænledning vest for vandløbet, nord for Axel Brahesvej 

De beregnede vandspejlskoter i forhold til koterne på dræn-
ledningen er vist i figur 6.12. 

Det ses af graferne, at mundingen af dette dræn i alle 4 grø-
descenarier vil ligge delvis under vandspejlet, og en stor del 
af tiden helt under vandspejlet. Grødeskæring har en effekt 
på vandspejlskoten, men kan ikke forhindre hel eller delvis 
dykning af drænledningens munding. 

Graferne viser endvidere, at vandspejlet i vandløbet ved alle 
4 grødescenarier i perioder vil være højere end bunden af 
drænledningen ved dennes afløb fra samlebrønden. Det be-
tyder, at selvom der ikke løber vand til samlebrønden fra de 
tilførende drænledninger, vil der kunne blive presset vand op 
i brønden fra vandløbet, hvorfor drænledningen i perioder vil 
være helt vandfyldt. 

Selv ikke med vandløbet i grødefri tilstand vil dette dræn ha-
ve frit afløb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Landbrug & Fødevarer 2011 
Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i vandløb. 
2. Dræntekniske konsekvenser af ændret grødeskæring, belyst gennem et kon-
kret eksempel – Elvedgårdsafløbet.  42/52 
 



 

 

Figur 6.12. Oversigt over drænledningens koter i forhold til de beregnede 
vandspejlskoter i den øvre del af vandløbet (samlebrønd nr. B001). De grå 
vandrette linjer viser bund og top i røret ved mundingen i vandløbet og de 
sorte vandrette linjer viser bund og top i røret ved afløbet fra samlebrønden. 
Graferne viser forholdene ved ingen grødeskæring, 1 grødeskæring i slutnin-
gen af juli, 2 grødeskæringer i slutningen af juli henholdsvis slutningen af 
oktober og ved permanent grødefrit vandløb. Øverste graf viser de beregne-
de vandstande for perioden 1986-2005, mens nederste graf viser de bereg-
nede vandstande i et enkelt år (2002). 
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6.5 Øvrige aspekter 

Drænsystemerne omkring Elvedgårdsafløbet er efter alt at 
dømme kilde til en betydelig belastning af vandløbet med 
jordpartikler, først og fremmest fine lerpartikler, men også 
sand. Det betyder, at drænene hvert år transporterer bety-
delige mængder jordpartikler fra de omgivende jorder til 
vandløbet. 

I henseende til vandløbet betyder denne belastning med 
jordpartikler et øget behov for fjernelse af aflejringer – derfor 
de nuværende to sandfang. Derudover betyder belastningen 
med jordpartikler en forringelse af den fysiske vandløbskvali-
tet og derigennem en forringelse af vandløbskvaliteten gene-
relt. 

I henseende til drænledningerne udgør den betydelige trans-
port af jordpartikler næppe i almindelighed noget stort pro-
blem, så længe der er fri strømning gennem ledningerne og 
uhindret afstrømning fra dem ved udmundingen i vandløbet. 
Men når vandhastigheden i ledningerne reduceres på grund 
af tilstopning af drænenes mundinger og vandstuvning bagud 
i ledningerne, vil jordpartiklerne sedimentere og skabe aflej-
ringer i ledningerne. Og selvom de fine lerpartikler er mindst 
tilbøjelige til at sedimentere, så sker det formodentlig allige-
vel ved længerevarende stuvningshændelser, og ikke mindst 
hvis aflejringer af sand helt blokerer for vandbevægelsen. 

Man kan diskutere rimeligheden af at drænsystemer bidrager 
kraftigt til forringelsen af den fysiske vandløbskvalitet og af-
føder et øget vedligeholdelsesbehov. Men ser man bort fra 
dette problem, så eksisterer der efter alt at dømme et reelt 
problem i henseende til den fremtidige funktion og vedlige-
holdelse af drænene omkring Elvedgårdsafløbet, når der som 
følge af ændret vedligeholdelse sker øgninger af vandspejl-
skoten i vandløbet. Et problem, hvis løsning kan kræve  for-
andringer af de eksisterende drænsystemer. 
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7 SAMLET VURDERING 

Ifølge oplysninger fra Nordfyns Kommune kan der i Elved-
gårdsafløbet forekomme en særdeles tæt og veludviklet grø-
de, dannet af især vandstjerne. Det er på den baggrund for-
ventningen, at ophør eller reduktion af grødeskæringen vil 
resultere i højere vandstande i en større del af tiden, end til-
fældet er i dag. 

Beregningerne af, hvordan ophør henholdsvis reduktion af 
grødeskæringen, påvirker vandspejlskoten i vandløbet, be-
kræfter denne forventning. 

Det kan være umiddelbart vanskeligt at forstå, hvordan for-
holdsvis beskedne vandspejlshævninger i et så dybt nedskå-
ret vandløb som Elvedgårdsafløbet kan skabe betydende 
problemer i forhold til afvandingen af de omkringliggende 
arealer. Ikke mindst fordi egentlige oversvømmelser ved 
overløb fra vandløbet ikke forekommer, idet såvel de bereg-
nede som de faktiske vandspejlskoter til stadighed ligger 
langt under vandløbets overkant. 

Når de forhøjede vandspejlskoter alligevel skaber problemer 
for afvandingen omkring vandløbet, hænger det sammen 
med, at arealerne er drænede gennem dybtliggende drænsy-
stemer, der munder ud i ringe afstand over den dybt ned-
skårne vandløbsbund. 

Drænsystemernes dybe beliggenhed skyldes ønsket om at 
afvande og opdyrke en række små, fugtige lavninger i land-
skabet omkring vandløbet. For at opnå en tilstrækkelig af-
vandingsdybde i disse lavninger, måtte drænsystemerne i sin 
tid anlægges i større dybde, end hvad der var nødvendigt i 
forhold til dyrkningen af de omkringliggende højbundsjorder. 

Den dybe beliggenhed af drænsystemerne og deres udmun-
ding i ringe afstand over vandløbsbunden har gjort syste-
merne meget følsomme over for høje vandstande i vandlø-
bet. 

Analyserne i denne undersøgelse har afdækket 3 dræntekni-
ske problemer: 
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1. Dykning af drænledningernes mundinger 
2. Vandstuvning fra vandløbet op i drænledningerne 
3. Tilstopning af drænledningernes mundinger i vandlø-

bet 
 
Ad 1. 
Det første problem er, at det allerede i dag - med den nuvæ-
rende regulativbestemte grødeskæring – er vanskeligt at sik-
re den ønskede frie afstrømning fra drænsystemerne, idet 
drænledningerne en del af tiden munder ud under vandspej-
let i vandløbet. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at 
selvom reduceret grødeskæring vil resultere i en (mindre) 
forværrelse af problemet, så kan dette omvendt ikke løses 
fuldt ud ved at holde vandløbet frit for grøde. For drænene 
omkring Elvedgårdsafløbet er dykning af drænenes mundin-
ger derfor et vilkår, der ikke umiddelbart kan ændres på med 
drænsystemernes nuværende vertikale beliggenhed. 
 
En sondering af forholdene ved andre vandløb viser, at lig-
nende forhold gør sig gældende mange andre steder: redu-
ceret grødeskæring vil øge antallet af dage med dykkede 
mundinger, og mindre grøde (mere grødeskæring) i vandlø-
bene vil ikke kunne løse problemet fuldt ud. 
 
Det har ikke været muligt at finde undersøgelser af, hvordan 
dykning af drænledningernes mundinger isoleret set påvirker 
drænenes funktion og betydningen heraf i forhold til andre 
påvirkninger. Men en hydraulisk vurdering giver ikke anled-
ning til at udpege dykning af drænledningernes mundinger 
som det største dræntekniske problem, og dykkede dræn er i 
mange vandløb et vilkår, man er tvunget til at leve med i 
forbindelse med store vandføringer i vandløbene. 
 
Dog skal det nævnes, at hvis vandhastigheden i det drænrør 
er højere end vandhastigheden i det vandløb, hvori drænet 
udmunder, så vil en dykning af mundingen bevirke en ned-
sættelse af hastigheden i drænet og dermed i sig selv bevir-
ke en stuvning. Det skal også nævnes, at dykning af mun-
dingen vil bevirke en større hastighedsnedsættelse i dræne-
ne, hvis disse udmunder vinkelret på vandløbet, end hvis de 
udmunder skråt i nedstrøms retning. 
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Ad 2. 
Det andet problem er, at når drænsystemernes mundinger 
ligger lavere end vandspejlet i vandløbet, så vil også dele af 
drænledningerne ligge i vandmættet jord, idet vandspejlet i 
vandløbet, og dermed også i de omgivende jorder, ligger hø-
jere end dele af drænledningerne. 
 
Denne situation kendes allerede i dag i forbindelse med høje 
vandstande i vandløbet, og beregningerne viser i det konkre-
te tilfælde, at de drænledninger, der bortleder vandet fra de 
dybeste lavninger, er særligt udsatte. 
 
Det er en udbredt opfattelse, at vandstuvning fra vandløbene 
ud i drænledningerne er den primære årsag til problemer 
med drænledningers funktion, og der er næppe grund til at 
betvivle, at høje vandstande i vandløbene kan trykke vand 
ud i drænene og bevirke en hæmning af vandets frie strøm-
ning. 
 
Også denne situation er allerede i dag et vilkår i forbindelse 
med høje (vinter)vandstande i vandløbet, helt uafhængigt af, 
om der skæres grøde eller ej. For drænene omkring Elved-
gårdsafløbet er også vandstuvning fra vandløbet ud i dræn-
ledningerne derfor et vilkår, der ikke umiddelbart kan æn-
dres på. 
 
Det har ikke været muligt at finde undersøgelser af, hvordan 
stuvning isoleret set påvirker drænenes funktion. Men en hy-
draulisk vurdering giver anledning til at udpege stuvning som 
et større problem end dykkede mundinger, idet stuvningen 
bevirker nedsatte strømningshastigheder i drænledningerne, 
nogle steder i indtil stor afstand fra mundingerne, hvilket i 
sig selv giver vådere jorder. 
 
Det er dog vurderingen, at stuvning først for alvor skaber 
dræntekniske problemer, når drænledningerne er belastet 
med indtrængende jordpartikler, idet stuvningen så resulte-
rer i aflejringer og deraf affødte problemer i relation til dræ-
nenes funktion og vedligeholdelse. Selvom stuvning ikke i sig 
selv forhindrer vandets passage, men blot nedsætter ha-
stigheden, kan sidstnævnte blive nedsat så meget, at jord-
partikler aflejres i rørene. Stor belastning med jordpartikler 
kan på den måde forværre problemet i en sådan grad, at det 
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kræver regelmæssige rensninger eller spulinger af drænled-
ningerne at opretholde funktionen. 
 
I henseende til stuvningsbetingede aflejringer af jordpartikler 
i drænledningerne kan problemet med tilstopning blive for-
værret, hvis der ikke med jævne mellemrum opstår mulighed 
for fri og uhindret afstrømning fra drænene. Netop denne 
mulighed må forventes reduceret i forbindelse med generelt 
højere vandstande i vandløbene. 
 
Ad 3. 
Det tredje problem opstår, når der som følge af ændret grø-
deskæring sker ændringer af vandløbenes fysiske tilstand. 
Ændringer, der typisk omfatter dannelse af aflejringer i for-
bindelse med, at vandløbene begynder at få et bugtet forløb. 
 
Disse aflejringer, ofte benævnt som brinkfødder, vil kunne 
dannes på steder, hvor drænledninger munder ud i vandlø-
bene. Første trin i dannelsen af brinkfødder er de grøde-
bræmmer, der ved strømrendeskæring efterlades omkring 
strømrenden. Disse grødebræmmer kan i sig selv hæmme 
drænvandets frie løb ud over, hvad der alene skyldes dykket 
udmunding. 
 
Det helt afgørende problem opstår dog efter alt at dømme, 
når der i de efterladte grødebræmmer aflejres sand og slam, 
hvoraf en ikke ubetydelig del i mange vandløb tilføres med 
drænvandet. 
 
Så længe der strømmer vand ud af drænledningerne, vil 
mundingerne formodentlig kunne holde sig selv åbne, men 
når vandstrømmen aftager, vil mundingen blive lukket helt 
eller delvis til. Og i løbet af sommerperioden, når vandførin-
gen almindeligvis er lav i drænene, vil grøden kunne kom-
paktere aflejringerne omkring mundingerne i en sådan grad, 
at selv ikke store afstrømninger af drænvand igen kan skylle 
mundingerne rene. 
 
Sidstnævnte problem forværres af det faktum, at når mun-
dingen gradvis bliver lukket til, så vil der i tilfælde af stor be-
lastning af drænledningerne med jordpartikler kunne dannes 
kompakte aflejringer i drænledningerne. Det forværrer til-
stopningen og mindsker sandsynligheden for, at drænene af 
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sig selv kan blive spulet rene i forbindelse med stigende 
vandføring. 
 
Aflejringerne omkring mundingerne af drænene finder typisk 
sted i vinterhalvåret, mens tillukningerne typisk finder sted i 
forbindelse med aftagende vandføring i drænene i det sene 
forår og om sommeren. Man oplever derfor først konsekven-
serne af tilstopningen i det efterfølgende efterår, når vandfø-
ringen i drænene igen stiger og det manglende afløb bliver 
synligt i form af våde marker. Når vandstanden i vandløbene 
så samtidig er steget, tilskrives den forhøjede vandstand i 
vandløbet ofte ansvaret for de våde marker. Uagtet at det 
nok i højere grad er det manglende frie afløb og de deraf af-
ledte aflejringer i rørene, der er den væsentligste årsag.   
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8 PERSPEKTIVERING 

 
Som det fremgår af denne redegørelse, har de dræntekniske 
konsekvenser i vid udstrækning måttet vurderes på grundlag 
af antagelser og skøn, idet der ikke har kunnet findes kon-
krete undersøgelser af problemstillingen. 
 
Skal man i forbindelse med ændrede vandstande og ændrede 
fysiske forhold i vandløbene videre i afklaringen af, hvilke 
faktorer der påvirker drænenes funktion og vedligeholdelses-
behov mest, må der gennemføres egentlige undersøgelser af, 
hvordan de nævnte ændringer i vandløbene påvirker vand-
strømmene og aflejringsmønstrene i drænledningerne. 
 
Tilbage står dog den kendsgerning, at nogle dræn, således 
som det er tilfældet omkring Elvedgårdsafløbet, ikke i fremti-
den vil kunne sikre en tilfredsstillende afvanding af de mest 
følsomme arealer, hvor både sætninger, lavtliggende terræn 
og ikke mindst dybtliggende dræn vanskeliggør funktionen. 
 
I eksemplet med arealerne omkring Elvedgårdsafløbet vil de 
forhøjede vandstande i vandløbet have begrænsede direkte 
afvandingsmæssige konsekvenser, idet kun nogle få, areal-
mæssigt små lavninger vil blive berørt. Det kan imidlertid ik-
ke udelukkes, at også dele af de omkringliggende højjorder 
vil blive berørt, dersom forringet afløb fra drænene og øgede 
aflejringer i disse fører til forringet afvandingstilstand uden 
for de direkte påvirkede arealer. 
 
For arealerne omkring Elvedgårdsafløbet kan en ændret grø-
deskæring resultere i, at de vandlidende lavninger må opgi-
ves som dyrket mark. Uheldigvis betyder de dybtliggende 
dræn, at effekten af den ændrede grødeskæring ikke med 
sikkerhed kan begrænses til lavningerne, idet nedsat funkti-
on i de lavest liggende dele af drænsystemerne kan bevirke 
forringet afvandingstilstand også på dele af højjorderne. Og 
denne forringelse af afvandingstilstanden uden for de direkte 
påvirkede arealer kan man ikke kvantificere på det forelig-
gende videngrundlag. 
 
Den umiddelbare konsekvens af forhøjede vandstande i El-
vedgårdsafløbet er således, at dyrkningen af lavningerne må 
opgives, og at der må gennemføres en øget vedligeholdelse 
(rensning og spuling) af både de lavest liggende og de om-
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kringliggende dræn for at sikre den fortsatte afvanding af 
højjorden. 
 
Var drænsystemerne i sin tid blevet anlagt med sigte på ale-
ne at afvande højjorden, ville drænene have kunnet ligge hø-
jere i terrænet, hvorfor følsomheden overfor de forhøjede 
vandstande i og omkring vandløbet ville have været meget 
mindre. Mulighederne for at gennemføre en problemfri æn-
dring af grødeskæringen ville have været tilsvarende større. 
 
Det skal afslutningsvis nævnes, at der ikke kun er knyttet 
dræntekniske problemer til Elvedgårdsafløbet. Vandløbets fy-
siske tilstand er for en stor dels vedkommende så ringe (dyb 
nedskæring under terræn, ringe fald og blødt, slammet se-
diment), at en ændret vedligeholdelse næppe alene vil kunne 
føre til målopfyldelse overalt i vandløbet. Selv kombinationen 
med fysisk vandløbsrestaurering (eksempelvis ved udlægning 
af grus og sten) vil ikke med sikkerhed kunne ændre væ-
sentligt på dette problem, idet ringe fald og ikke mindst den 
store sedimentbelastning vil begrænse virkningen af grus og 
sten på målopfyldelsen. 
 
Elvedgårdsafløbet illustrerer dermed et væsentligt aspekt af 
den dræntekniske problemstilling, nemlig belastningen med 
jordpartikler.  
 
For at fungere optimalt, kræver drænsystemerne frit udløb 
og mulighed for uhindret udskylning af jordpartiklerne til 
vandløbet. Med det resultat, at den fysiske vandløbskvalitet 
forringes af de udskyllede jordpartikler, når disse infiltrerer 
grus og sten, og når de aflejres og danner lag af slam og 
sand. 
 
Da netop forringet fysisk vandløbskvalitet er den primære år-
sag til at ændre vedligeholdelsen, kan man i den fremtidige 
håndtering af de dræntekniske problemer ikke se bort fra be-
lastningen med jordpartikler. Ikke blot kan den være be-
grænsende for effekterne af ændret vedligeholdelse og skabe 
uønskede effekter (aflejringer). Den kan også komme til at 
stå i vejen for opnåelse af de tilsigtede virkninger af fysisk 
vandløbsrestaurering. 
 
Fjerner man ikke dette dilemma, er der risiko for at ændret 
vedligeholdelse og/eller fysisk vandløbsrestaurering på den 
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ene side ikke vil være ledsaget af de ønskede effekter 
(målopfyldelse) og på den anden side vil være ledsaget af 
uønskede effekter (tilstopning af dræn). Eller sagt på en an-
den måde: hvis man reducerer belastningen af drænene med 
jordpartikler, vil man øge sandsynligheden for positiv effekt 
af ændret vedligeholdelse og/eller fysisk vandløbsrestaure-
ring, samtidig med at man mindsker risikoen for tilstopning 
af drænene. 
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