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Dræning
Miljømæssige udfordringer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad er vi for nogen?Ansat af staten gennem SEGESVi er 29 på landsplanKonsulenter fra DLBR og enkelter fra f,eks Orbicon det er folk med stor erfaring indenfor området. Biologisk uddannelse



Miljømæssigeudfordringer

Dræning – lovgivning

Fremtidssikring – målrettet regulering
- produktionstilladelser



Love for dræningsområdet.
• Vandløbsloven

• Lov om miljøvurdering af planer, 
programmer og konkrete projekter

• Naturbeskyttelsesloven

• Okkerloven

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Som udgangspunkt må landbrugsarealer drænes, men det kræver tilladelse fra kommunen i medfør af vandløbsloven, medmindre betingelserne for brug af den fri dræningsret er opfyldt. Naturbeskyttelsesloven:Hvis arealet er et § 3-areal, Natura 2000 areal eller ligger i et okkerpotentielt område, så kræves der også dispensation eller tilladelse fra kommunen eller anmeldelse til kommunen i medfør af disse regler. Dræning af arealer, der er nabo til § 3-arealer, må heller ikke ændre tilstanden af § 3- arealerne uden dispensation.Nye drænprojekter skal anmeldes til kommunen i medfør af VVM-reglerne i planloven. For drænprojekter på over 300 ha skal der altid udarbejdes en VVM-redegørelse, mens øvrige projekter skal screenes. Ændringer eller udvidelser af eksisterende drænprojekter skal også anmeldes og scree- 7 nes, medmindre de vurderes ikke at kunne være til skade for miljøet. Se mere i afsnittet om lovgivning.Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.



Vandløbsloven –
den fri dræningsret

• § 3. Det er tilladt enhver grundejer at sænke 
grundvandet på egen ejendom til den for 
dyrkningen nødvendige dybde ved almindelig 
udgrøftning og dræning med afløb til bestående 
vandløb uden anvendelse af pumpeanlæg

• Stk. 2. Det er tilladt ejeren af en grund, der støder 
op til et vandløb (bredejeren), fra egen grund at 
aflede såvel overfladevand som vand fra 
almindelige drænings- og udgrøftningsanlæg til 
vandløbet.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
§3 vandløbsloven.Kaldes også den fri dræningsret.



VVM- redegørelse /screening

Lov om miljøvurdering af planer, 
programmer og konkrete 
projekter

Bilag 2

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Nyt dræningsprojekt  skal godkendes af kommunen VVm vurders.Eksisterende , udvidels og ændring af projekter, skal vurderes om de har en væsentlig påvirkning af miljøet, eller til skade for miljøet. Den vurdering må du godt self foretage.



Natur beskyttelses loven

Beskyttet eng

Mark ønskes 
drænet



Okkerloven 
• Lavbundsarealer inddelt i 4 okkerklasser.
• Tjek på Miljøportalen.



Lavbund - Okkerklasser

Okkerklasse 3 
lav

Okkerklasse 1 
stor

Okkerklasse 2 
middel

Okkerklasse 4
ingen



Okkerloven
• Dræning må ikke påbegyndes uden 

godkendelse (Okkerklasse I,II og III)

• Enhver aktivitet, hvorved 
grundvandsstanden sænkes i de nævnte 
områder

• Ansøgning indgives til kommunen



Okkerklasse
Ansøgning sendes til kommunen med 
jordbundsanalyser m.v.

A.
Godkendelse uden vilkår om rensning 
kommune kan give tilladelse

B .
Godkendelse med vilkår om rensning eller   
afslag sendes ansøgningen til Vand og 
naturforvaltningen



Fremtidssikring af bedriften
• Dyrkning af arealerne uden restriktioner på 

dyrkningsfladen.

• Krav i fremtiden:
• Reduktion af kvælstofudvaskningen

• Reduktion af Fosfor

• Etablering af minivådområde, kontrolleret 
dræning, intelligente randzoner osv. 



Hvad er et Minivådområde ?

Kvælstofdenitrifikation - omdanne kvælstof til frit kvælstof

Nitrat -> Nitrit -> Kvælstofilte -> Lattergas -> Atmosfærisk kvælstof

NO3
- -> NO2

- ->NO -> N2O -> N2

Effekt
20-30 % N reduktion
30-60 % P reduktion

Sedimentationsbassin

Bassin 3

Bassin 2
Bassin 1

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Denitrifikation er en bakteriel åndingsproces, hvor nitrat bruges som elektronacceptor på samme måde som ilt. Det er anaerobe/ iltfrie bakterier. Betingelser for at processen forløber er:  Der er nitrat, organisk materiale til stede og ingen iltHøj temperatur fremmer processenEffekt Effekten af et minivådområde afhænger af de årlige variationer i vejret såsom nedbør og temperatur, men alderen på minivådområdet og næringsstoftilførslen har også betydning. På basis af resultater fra fem undersøgte danske minivådområder vurderes et minivådområde at have en effekt på 20-25 % og 25-30 % N-reduktion ved N-tab under og over 20 kg N/ha/å for 100 ha drænopland og 1 ha minivådområde. I forhold til fosfor, så viser danske studier en reduktion på mellem 30-56 % ved P-tab fra 0,2-0,9 kg/ha/år. Stor effekt med lille indsats� Effekten af minivådområder som målrettet virkemiddel er  blevet undersøgt i et østjysk delopland på 612 hektar  med en gennemsnitlig udvaskning på 26 kg N per hektar.  Analysen viste, at der ved etablering af 1,6-2 hektar  minivådområder i direkte forlængelse af dræn kunne  opnås en reduktion i den samlede N-udledningen fra hele  deloplandet på knap 20 procent,” fortæller Charlotte  Kjærgaard.



Dræning

Er du i tvivl - så spørg kommunen



Miljøfagchef Anna Birgitte Thing, LandboNord

TAK

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvad er vi for nogen?Ansat af staten gennem SEGESVi er 29 på landsplanKonsulenter fra DLBR og enkelter fra f,eks Orbicon det er folk med stor erfaring indenfor området. Biologisk uddannelse
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