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Enjord,der draenes tilet vandhb meden dybdepa 120cm,kan selvsagtopsugedobbeltsa meget vandsom enjord,derdraenes tilet vandiab,
hvorvandstanden kuner 60 cm.Deter arsagen tilde store oversvommeiser, som viopieverhvertar og 1saerdeleshed denne vinter, skriver
Vagn Lundsteen. Biiiedeterfra Guidborgsund. Foto:Anders Knudsen/BxredygtigtLandbrug

Jordener som en svamp in
yANDL0B: Siden 1880 er
ngesten en million hektar
landbrugsland blevet til
byer og veje. Det svarer til,
at ca. 30 procent af land-
brugsarealet, som tidligere
virkede som en svamp, ikke
laengere kan opsamle den
nedbor, der falder pa den.
Det giver oversvommelser.

AfVagn
Lundsteen

Jorden er som en svamp. Den svamp,
vi kender som vaskesvampen, bade-
svampen m.m. De svampe, som uanset
om de er produceret af skumgummi
eller af naturmaterialer, bar den fan-
tastiske evne, at de kan suge vand op i
meget storre maengder end svampens
egen vaegt. Til en vis graense. Herefter
er svampen maettet.

Sadan er jorden ogsa. En jord, der er
tor ned i en meters dybde, kan opsuge
200-300 mm nedbor afhaengig af jord-
typen. En lerjord kan suge mere vand
end en sandjord. Hvis jorden er vand-
maettet, kan den ikke suge vand. Hvis
»jordsvampen« kan draenes, detvil sige
komme afmed vandet, kan den suge et
normalt ars nedbor. En drmnet jord,
der kan komme afmed overskudsvan-
det gennem draen til vandlob, bliver
aldrig vandmaettet. Svampen blive ved
med at opsuge nedboren.

Hvis »jordsvampen« vandmmttes, vil
vandet »sta« oven pa jorden. Nogle ste
der stardervand ovenpajorden. Andre
steder er markerne belt frie for vand til
trods for samme nedborsmaengde. Jor-
dens mulighed for at tomme svampen
gennem draen til vandlobene er afgo-
rende for, om den bliver vandmaettet,
eller fortsat kan virke som svamp.

Jordsvampen bar ogsa en anden for-

del. Den kan ogsa til en hvis grad hol-
de pa vandet i jorden. Det er en fordel,,
nar det ikke regner i l$ngere perioder.
Hvis ikke jorden havde den evne, vil-
le planterne visne efter en uge uden
vand, lige som potteplanterne i vindue-
skarmen. Planterne sender rodderne

ned i jorden for at hente vand. Jo laen
gere nede vandet befinder sig, jo dybe-
re kommer plantens rodder. Jo dybere
rodder, jo mere vand og naering kan
planterne samle op. Jo dybere draenene
ligger, jo storre udbytte. Nyeste under-
sogelser viser at, hvis draenene i jorden
ligger i 120 cm dybde, kan udbyttet oges
med 20-25 procent i forhold til, hvis
draenene (og dermed rodderne) kun lig
ger i 60-65 cm dybde. Det bekraeftes fra
Sverige, hvor myndighederne mange
steder uddyber vandlobene, sa draene
ne kan saenkes. Derved kan rodderne

soge dybere ned i jorden og ikke kun
oge udbyttet, men ogsa samle mere nae
ring i form afkvaelstofog fosfor op.

Vigor det modsatte
I Danmark gor vi det modsatte. Vi re-
ducerer vandlobsvedligeholdelsen
med det resultat, at jorden maettes tid
ligere. En jord, der draenes til et vand
lob med en dybde pa 120 cm, kan selv
sagt opsuge dobbelt sa meget vand som
en jord, der draenes til et vandlob, hvor
vandstanden kun er 60 cm. Det er arsa

gen til de store oversvommelser, som vi
opiever hvert ar og i saerdeleshed den
ne vinter.

Stort set ingen vandlob er naturlige.
De er alle modificeret i en eller anden

grad. Det vil sige gravet dybere, gra-
vet bredere eller rettet ud. De fleste

vandlob blev modificeret for ca. 150 ar

siden. Inden da var store dele af Dan-

markskortet enufremkommelig sump.
Det var ikke kun de lave mosede are-

aler, der blev draenet. Ca. 60 procent
af det danske areal er draenet. Mange
byer ligger pa draenede arealer, for ek-
sempel Kobenhavns forstaeder. Uden
draening ville Danmark vsere delvist
ubeboelig. Vejene ville vaere ufrem-
kommelige.

De seneste 150 ar er nedboren steget
med 100-150 mm arligt, svarende til 20-
25 procent. Men vandlobene er ikke til-
passet den ogede nedbor. Tvmrtimod.
Vandlobsvedligeholdelsen er blevet
vaesentligt forringet de sidste 30 ar.

En tredje faktor, der bar indflydelse
pa vandlobenes evne til at fore vandet
bort, er, at maengden af vand til vand
lobene er steget endnu mere end den
reelle stigning i nedboren. For 150 ar
siden var vi ca. to millionermennesker
i Danmark, i dag er vi naesten seks mio.
En tredobling afDanmarks befolkning
pa 150 ar bar medfort, at byerne bar
bredt sig ud over landbrugslandet. Si
den 1880 er naesten en million hektar

landbrugsland blevet til byer og veje.
Det svarer til, at ca. 30 procent af det
danske landbrugsareal, som tidligere
virkede som en svamp, ikke laengere
kan opsamle den nedbor, der falder pa
den. I stedet bliver nedboren ledt direk-

te i vandlobet fra befaestede arealer,
tage og kloakker, uden den forsinkelse
som jorden tidligere ydede. Nu kom
mer en stor del af nedboren direkte i

vandlobet, med jaevnlige oversvom
melser som folge.

Der er stemmer fremme om, at man
skal lade landbrugsjorden oversvom-
me, sa den kanvirke som enbuffer, som
jorden ellers udgor, nar vandlobene er
renset op, og draenrorene kan lobe frit
ud i vandlobene i 120 cm meters dybde.
Denne situation er reelt en tilbagefor-
sel aftilstanden, som den var for 150 ar
siden, da store dele afDanmark var en
sump.

1 stedet bor vi gore som svenskerne.
Tilpasse vandlobene til den maengde
nedbor, som der arligt falder over lan-
det. Hvor der er store befaestede area

ler, skal vandlobene yderligere tilpas-
ses den forogede maengde vand. Det er
logisk nok. Det er, hvad vi gor alle an-
dre steder f samfundet. For eksempel
tilpasser vi vejene til den maengde tra-
fik, der korer pa dem. Hvis maengden
af trafik stiger, udvider vi vejene eller
bygger nye. Hvis vandlobspolitikken
skuUe overfores til vejvaesenet, ville
det svare til, at vi lod vejene forfalde.
Hvor trafikken blev oget, blev vejbred-
den reduceret. Det giver lange koer,
hvor bilerne holder stille. Praecis som

vandet iaen.
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