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HS Dræning

Om os
• HS-Dræning er videreført fra det kendte og velrenommerede 

dræningsfirma Børge Christiansen, Agersted. Som startede i 
1985

• HS-Dræning ejes og drives nu af Henrik Svenningsen, 
Hjallerup.

• Henrik er oprindeligt uddannet som landbrugsmekaniker hos 
Hjallerup Maskinforretning.

• Han overtog drænfirmaet 1. april 2002 og har siden 
ekspanderet kraftigt.

• HS-Dræning har 12-18 medarbejdere, alt efter årstiden. Det 
er vigtigt at have engagerede og dygtige medarbejdere i 
denne branche. Flere medarbejdere har således været ansat i 
firmaet i mange år og har stor erfaring og kompetence 
indenfor arbejdsområderne.
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Lidt fakta om dræning
Dræningens omfang i Danmark
I Danmark er cirka halvdelen af landbrugsarealet drænet, hvilket svarer til cirka. 1,4 mio. 
ha. I Jylland er cirka 40 procent af landbrugsarealerne drænede, mens cirka 80 procent af 
øernes landbrugsarealer er drænede.
Der er drænet cirka 250.000 ha humusjorde i Danmark. Drænsystemernes levetid på 
humusjord er ca. 30 år, hvorved der vil være behov for omdræning af cirka 8.000 ha pr. år. 
Sættes levetiden for de resterende drænsystemer til cirka 60 år, så vil dette areal, der 
dækker cirka 1.150.000 ha, have et omdræningsbehov svarende til omkring 19.000 ha pr. 
år. Årligt vil der således være et samlet omdræningsbehov på cirka 27.000 ha. 
Opgørelserne er dog usikre, da der ikke findes undersøgelser af nyere dato.
Tidligere blev der givet tilskud til at dræne. Dette tilskud ophørte helt i 1989.

Under danske forhold vil der ofte være flere årsager til at 

der er behov for dræning:

1.Grundvandet står for højt (lavtliggende, flade jorder)
2.Vandet synker for langsomt i undergrunden (de fleste lerjorder i 
Østjylland og på Øerne)
3.Fjerne overskudsnedbør (stigende nedbørsmængder)
4.Trykvand
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Hvorfor dræning
• Bedre rodudvikling

• Tidligere såning (rettighed i det hele taget)

• Bedre farbarhed i marken

• Mindre risiko for jordpakning

• Mindre ukrudt

• Bedre gødningsudnyttelse

• Færre sygdomsangreb
• Øget dyrkningssikkerhed

• Mere sikker høst

• Højere udbytter

= Grundvilkår for planteproduktion
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Mange forsøg og undersøgelser 
viser et merudbytte for dræning på 
mellem 10 og 25 procent.



Hvorfor skal vi dræne!
Et eksempel fra det nordjyske

2004 ingen 
problemer

Nedbørsmængder 
bliver højere og mere 

ekstreme

2010 problemer er 
startet

Der begynder at være 
pletter der må køres 

udenom

2016 det bliver 
mere vådt

Ca 4 hektar køres uden 
om i pletter

Forår 2018 marken 
opgives at så

8 ha jord er ikke til at 
dyrke

Marken drænes i 
juni 

da er den først tør

Vi lavede en simpel måling, på et 100 meter langt dræn, 
lige efter nedlægning, det gav 10 liter i minuttet!

Godt 14000 liter i døgnet 7

Og i 1,2 meters dybde

er der stadig vand



Lovgivning
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Dræning er reguleret af 4 love:
Vandløbsloven

Naturbeskyttelsesloven

Okkerloven.

Planloven

Som udgangspunkt må landbrugsarealer drænes. Den frie dræningsret.



Lovgivning
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Dræning er reguleret af 4 love:
Vandløbsloven

Naturbeskyttelsesloven

Okkerloven.

Planloven

Som udgangspunkt må landbrugsarealer drænes. Den frie dræningsret.

Dog kræves der tilladelse fra kommunen - efter vandløbsloven - hvis flere lodsejere 
berøres eller hvis vandet skal pumpes.

Desuden kræves tilladelse fra kommunen hvis arealet er § 3- areal, Nature 2000 areal 
eller beligger i okkerpotentielt område.

Planloven VVM 
For at gøre en lang historie kort, er at et dræningsprojekt altid skal screenes af 
kommunen medmindre der er tale om en ændring eller udvidelse af et tidligere 
drænprojekt, og ændringen eller udvidelsen ikke kan være til skade for miljøet.

Men som hovedregel skal dræning altid anmeldes til kommunen

Heldigvis ligger der gamle dræn i næsten alle marker



Projektering

Besigtigelse  af 
marken

Vi kommer ud og får en 
snak om problemet og får 
målt koter på terræn og 

afløbsmuligheder 

Jordbundsforhold

Grave/ hollænderbor

Gamle dræn

Der udarbejdes et 
forslag til 
dræning

Der ses på lovgivning

Oplandsareal 

Gamle dræn 
(orbicon/hededanmark)

LER oplysning

Jordbundsforhold

Vedligeholdsplan

Valg af drænmetode

Økonomi

Rettelser

Får en snak om planen

Der er også kommet en 
pris på hvad dræningen 

koster
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Dræning med plov 

Fra 12000 kr. pr. hektar afhængig af 
hvor mange hovedledninger/brønde 

der skal til 

Drænafstand 16 meter   ca 600 meter 
dræn/sugere pr hektar

Projektering koster først ved udført 
arbejde (tillæg pr meter)



Drænafstande/ dybder
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Hvis der er et uigennemtrængeligt lag i jorden skal 
drænet så vidt muligt placeres over dette lag. Hvis 
jorden er meget tæt, så kan det være nødvendigt at 
fylde grus op til terræn for herved at skabe hydraulisk 
kontakt til drænet. 



Jordtyper
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Moræneler er Danmarks mest almindelige jordart, idet den udgør ca. 
40 % af de overfladenære lag. Moræneler er den dominerende jordart 
på Fyn, Sjælland og øerne.



TÆPPE / NØGEN DRÆN
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Meget brugt på Sjælland Wavin 75/65mm - drænrør rød
Det blå på billedet er Wavins speciele rør med stor åbning 
2,5 mm  velegnet hvor der er meget okker
Jylland 100/92 eller 80/72
Tæppefilter PP 700



Uanset måden drænene kommer i jorden på, er opskriften 
næsten altid hydraulisk pakning.
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Pakning med sand fra før 
2004
Nøgen rør på fibertex siden 
2008
Sjælland fra 2010 på 
Bregentved
Ca. 95 % af de rør vil lægger 
ned er pakket på denne 
måde
20 cm sand over rørene
= ca. 3M3 pr 100 meter

Pakning af rørene er det vigtigste punkt ved dræning



Pakningtyper
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Pakningsmateriale
På jorde, der er vanskelige at dræne, anvendes ofte pakningsmaterialer. Der skelnes mellem to slags 
pakningsmaterialer, Hydraulisk pakning og Filterpakning. De har hvert sit formål.
Hydraulisk pakning er fyldige pakningsmaterialer, der øger indstrømningen af vand til rørene. 
De mest anvendte typer er filtergrus( rene sten, kan i nogle jordtyper lukke helt til.).
Filtersand (vasket sand og sten). 
Sandet bliver der løbende taget prøver af, og skal have en størrelse så der næsten intet kommer ind i 
drænene, Det skal danne et naturligt filter.
Filterpakning er materialer, der hindrer at partikler trænger ind i drænrørene. De mest anvendte 
typer er Typer/ Fibertex -eller Tæppe filter

U Værdi = Ensartheds tal  jo højere jo bedre (mere forskelligt)

Og hvordan undgår vi at sandet vi pakker med bliver ude af drænene



Drænmetoder

Nedgravning med gravemaskine
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Nedpløjning med Drænplov



Gravemaskine og 
drænkasse

Fordel 

Finder gamle dræn i jorden

Nogle jordtyper en fordel at grave ned

Småreparationer

Ulemper

Pris

Kapacitet
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Jordtype
50 % silt
40 % ler

10 % sand



Nedpløjning
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Fordele

Stor kapacitet

Nyeste teknik fuld GPS styring, dræn ligger i mest optimal 
dybde over det hele

25 cm bred skær HS special (blander jorden)

Nem at variere sandmængde

Pris

Der kan drænes i såede marker

Ulemper

Gamle dræn

Ikke egnet til småprojekter

Vårbyg 10 dage efter dræning



VM Drain på drænploven
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Dokumentation
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Når arbejdet er færdigt kommer et mål fast kort med udført drænarbejde, og der 
kan også leveres filer så dataene kan bruges i diverse markstyringsprogrammer, 
Google Maps og LE34s App Geonote



Vedligehold
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Tak!

Kent Vanggård

+45 40558310

kevanghsd@gmail.com

www.hs-dreaning.dk


