
Drenering av 
landbruksjord

Indre Fosen 14. april 2021

Magne Hårstad



Hvorfor grøfte?

Overskrift Adressa



Forventet endring i normal årsnedbørsum fra 
1961-1990 til 2071-2100 



Stort behov for drenering

• Landbrukstelling 2010

Dreneringsbehov Trøndelag:

Eid:   64.000 dekar
Leid: 42.000 dekar



Hvorfor grøfte?
• Økt avling -> økt inntekt

• Når alle porene er fylt opp med vann, dårlig 
vekstmedium

• Gir bedre bæreevne

• Dårlig drenert jord er mer erosjonsutsatt

• Andre vekster konkurrerer ut kulturvekster (vassarve, 
krypsoleie, linbendel , tunrapp som eksempel)

• Grøfting fører til høyere jordtemp, tidligere 
opptørking, tidligere våronn, større og djupere 
rotsystem.

• Godt klimatiltak (denitrifikasjon/lystgass)!



Såtidsforsøk ved ulik 
grøfteavstand

6 dagers tidligere 
såing om vi halverer 
grøfteavstanden



Rotutvikling og vekst

Drenert jord Blaut jord



Vatn i jord

- Fritt vatn
- Overflatevatn
- Sigevatn
- Grunnvatn
- (Bryr seg ikke om tid og avstand ☺)

- Bundet vatn

- Vatn som holdes fast på jordpartiklene

Store porer inneholder luft
hvilken jordtype

Små porer inneholder vatn }



Jordpakking

• Jordpakking er sammenpakking av store porer til 
små. I leirjord blir partiklene ”flate” og gjør at vannet 
får lengre vei å gå.



Jordfukt
• Samme maskin – ulik jordfukt
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Pakkingsskader etter kjøring
Langvarig skade !

Tung trafikk skader jord 
og drenering.

Faste kjørespor?



Pakka jord, 
men dreneringen er ok 



- Avskjæringsgrøfter

- Fjerner overflatevann før det når 
dyrkamarka

- Kanskje den viktigste grøfta

- Åpne kanaler

- Enklere å spyle drensrørene om de 
ender i åpne grøfter

- minst 1:1 sider
- Må  renses opp (gror til)
- Kan lede bort store vannmengder

Åpne grøfter





Overflatevatn

✓Sørg for å få minst mulig vatn inn på jordet
- Avskjæringsgrøfter
- Drener ut oppkom

✓Sørg for at mest mulig av overflatevatnet
renner av jordet

- Fjern kanter og søkk
- Kum

✓Sørg for å hindre erosjon

✓God tilstand på etablerte 
lukkingsanlegg.



Grøfteavstand

Nedbør Leire Morene Sterkt 
omdannet 

myr

Lite 
omdanna 

myr

600-800 mm 5-8 m 6-12 m 6-8 m 10-12 m

800-1200 mm 4-8 m 6-10 m 4-8 m 8-10 m

Mange faktorer påvirker grøfteavstanden

✓Fall på grøftene og terreng
✓Grøftedybde
✓Jordas gjennomtrenglighet
✓Nedbør
✓Behov for tidlighet

Normalnedbør:
Trondheim (Voll): 855 mm
Ørlandet: 1048 mm
Selbu: 849 mm
Kvithammer: 900 mm

Klimaendringer:??????



Grøfteavstand

Leire og sterkt Sand og lite 
omdannet torv                   omdannet torv



Grøfteavstand

Grøfting i hellende terreng

▪ Grøft alltid på tvers av fallet!! 

▪ Ved grøfting i hellende terreng 
må en være særlig oppmerksom 
på faren for at sigevannet slår ut 
mellom grøftene. 

▪ Som hovedregel bør det være 
overlapping mellom bunnen i en 
grøft og toppen i grøfta nedenfor



Grøftedybde

Fastmark:

✓ Vanligvis anbefalt 0,8-1,0 m
✓ Trur det er riktig å øke til  1,0-1,2 m

Myr:

✓ Vanligvis  anbefalt 1,2-1,5 m
✓ Lite omdanna og dyp myr noe mer.
✓ Bør være godt fall
✓ NB! Myra synker mest der den er dypest (motfall)



Lukka grøfter

-Drensrør
- Korrugerte
- Slette
- Dobbeltvegga
- Rør med filter

- Grøfteplog, kjedegraver



Lukka grøfter

Fall på sugegrøfter: På myrbotn:

Rørdimensjon Minstefall Minstefall

48 mm. 1:200 1:50

75 mm. 1:300 1:100

110 mm. 1:400 1:200

Legging:

• Legges mest mulig på tvers av fallet
• Dimensjoneres vanligvis 75 mm til 110 mm.
• Fallet har stor betydning for kapasitet



Lukkede grøfter – Rør - Slisser 

Slissene i sugegrøftene skal ligge opp 

Kritisk hvis slissene ligger ned og røret slemmer igjen 



Dimensjonering.

Sugegrøfter: 

50 mm eller 75 mm

Samlegrøfter: 

110 mm eller 160mm

Underdimensjonert samleledning i søkk, 
medfører graving og stort tap av jordmasser



Gjenfylling

• Det må legges filter (singel/sagflis/sand) over rør og 
koblinger.

• Legg tilbake undergrunnsjorda først. 

• Legg matjordlaget tilbake på toppen.



Gjenfylling av grøfter

Store steiner og stubber kan klemme røra 
Stubber råtner => jorda synker 
Legg matjorda på toppen  NB!



Gjenfylling av grøfter



Filtermateriale

•Hindre slam, silt og 
finsand å trenge inn i røret

•Lette vanntilstrømmingen
-> økt inntaksdiameter

•Beskytte røret mot 
mekaniske påkjenninger

•Godt arbeid og riktig 
filtermateriale øker grøftas 
levetid



Filtermateriale

•Mest aktuelle filtermateriale er;

▪ Sagflis 
✓10 cm overdekking, ca. 2 m3 pr 100 m grøft
✓Viktig med grov flis
✓God innstrømming, mindre utsatt for rust, fare for 

slimdannelse om røret konstant ligger under vann.

▪ Grovsand/Grus 0,6-2 mm
✓3.5 cm overdekking, ca. 1 m3 pr 100 m grøft.
✓God beskyttelse av røret, og god filtrering.

▪ Singel 2-8 mm  mest mulig rein
✓5 cm overdekking, ca. 1,5 m3 pr 100 m grøft.

✓God beskyttelse av røret, god filtrering, tungt og dyrt….



GAMMELT OG NYTT MÅ KOBLES

Alle plastrør må kobles sammen med nye 
rør med minimum samme dimensjon. 
Omfylling med singel.

Torvgrøfter, steingrøfter, tregrøfter og 
tegelrør kobles fysisk med tett rør.  
Omfylling med singel. 



Kutting av gamle grøfter

• Best å legge nye grøfter parallelt med gamle 
• Best å skjøte gamle grøfter inn på de nye grøftene 

• Er det noe alternativt legge rikelig med filtermasse i 
overgang gammel til ny grøft 

Mye vann gjennom få slisser => blir lett blauthøl NB!



Gamle grøfter kan ha stor vannføring

Singel mellom steingrøft og ny drens

=> Ingen suksesshistorie!



Skjøting av gammel drensrør.

NB! Husk god komprimering av masse under rør ved skjøting



Rustproblemer
• Viktig med gode muligheter for spyling

• Sagflis som filter

• Vannlås ved utløp

• (unngå samlegrøfter)



Grøfteutløp



Drenering av myr

•Utfordringer ved tradisjonell drenering:

•Myrsynking – Vannlås

•Tett myr – Vanskelig å få vann ned til rørene

•Alternativer:

•Omgraving

•Profilering

•Kombinasjonen omgraving og profilering



• Alternativ til grøfting
• Grunn myr
• ”Dyrkbar” undergrunn

Omgraving av myr



Profilering av myr



Noen tips og knep

✓ Toppenden av alle rør tettes

✓ Sterkt omdanna myrjord bør ligge 
åpen et år før gjenlegging

✓ Husk godt fall på myrjord 

✓ Bruk hùn/bak for å stabilisere grøftebotn 
på myr

✓ Legg røret i hjørnet av grøfta for å spare 
filtermasse

✓ Legg røret på samme side som oppkastet



✓ Jevn helling unngå vannlåser

✓ Der drensrør går gjennom 
kantvegetasjon
• tette rør i dette området

✓ Overflatevatn
• bruk kum eller grusfilter

✓ Der det er rustproblem
• mulighet for spyling.

✓ Steinsett enden av drensrøret 
der det kommer ut i friluft

✓ Fysisk merking av alle utløp!

✓ Ta vare på grøftekartet!!!!!!!



• Norge 
• 5,38 millioner i 2020 
• Godt under 2 dekar pr innbygger 

• (4 daa Danmark / 6 daa USA /  8,5 daa Russland)

• 5.8 millioner i 2030 (middelalternativ)
• Ca. 1,4 dekar pr innbygger hvis vi stopper 

arealavgangen

• Verden
• 70 – 80 millioner flere mennesker hvert år
• Ca. 50.000 flere mennesker i løpet av en 7,5 timers 

arbeidsdag

Paradoks: Det ødelegges ca. 300 millioner 
dekar dyrket jord i verden hvert år.

Befokningsvekst



Stell og vedlikehold 
av dyrkajorda er viktig!


