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Drænkursus 30. Juni 2020

Velkommen



Dagens program

Velkomst og introduktion til dagens 
program. 

– v/ planteavlskonsulent Carsten Clausen Kock

Sådan påvirkes dine udbytter i marken af 
dårlig eller manglende dræning

– v/ Postdoc Kasper Jakob Steensgaard Jensen, 
Københavns Universitet

Dræning på Ultanggard
– v/Asmus Fromm Christiansen – junior

• Hvilke forskelle viser mejetærskeren i problemområder?

• Hvilken strategi har vi for dræning og hvordan prioriterer 
vi indsatsen?

Kan droner bruges i fremtiden til at 
bedømme behovet for dræning?

v/ Kasper Jacob Steensgaard Jensen.

Projektering af dræn – hvorfor og hvordan?
– v/ Emil Gad, Gads Maskinstation.

• Hvordan planlægger vi større drænopgaver?
• Hvornår er ploven et godt alternativ til gravemaskine?

Drænvedligehold med gravemaskinen
– v/ Kim Skov Jensen, FL-Jord.

• De 3 største udfordringer vi møder ude i marken
• Hvilke rørtyper fungerer hvorhenne
• Hvordan kan vi aflevere drænopgaver i Farmtracking.

Digitale drænkort er et must i fremtiden. 
Hvordan kommer vi derhen?

– v/ Carsten Clausen Kock

Opsamling



• Hvorfor ?
• Formål og mål for dagen!



Dræning er et fint stykke håndværk! 
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Digital drænkort

· Slip for skrøbelige papirdrænkort

· Datasikkerhed – de gamle kort er sikret for eftertiden

· Nemmere lokalisering af dine dræn

· Overblik og præcis udpegning

· De gamle drænkort kan bruges sammen med andre
digitale data, luftfoto og i andre sammenhænge

· Nemt at søge frem ved vedligehold og/eller yderligere dræning

Få din jord i topform



Eksisterende dræn

• Har man ikke et papirdrænkort
• Spørge Orbicon om de har 

gamle kort i arkiv.

• Har man et papirdrænkort
• kan dette digitaliseres. 



Se også gamle luftfoto - Søg og du skal finde -
Abild



Ikke alt som glimter er guld
Emmerske 2019 og 1954
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Succes afhænger af georeferering



Digitalisering

Brønd
Gl. 
skel

Gl. skel

Gl. skel

Fælles punkter/støttemateriale findes i:
- Luftfoto nye såvel som gl.

- Arealinfo
- Kgl Bib.
- Flyfotoarkiv
- Mm. 

- Historiske matrikelkort
- Højdekurver
- Målebordblade (høje og lave)
- Tinglysning
- Registreringer i FarmTracking

Disse fælles punkter udpeges såvel i 
GIS-programmet som i det scannede 
gamle drænkort – og der dannes et 
fejludtryk.

Hushj.
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Indtegning og kontrol
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Flyttes fra GIS-program til Cropmanager / Farmtracking
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Dræning hos Lars Schmidt Jørgensen, Brøstrupgaard.
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Data findes og kan justeres i Cropmanager.dk
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OBS! Præcision af vores telefoner

• Eksempel fra Lars
• Der er brug for en 

bedre GPS!



Arbejdsgange

Bestilling
Du kontakter SLF

SLF scanner og placerer drænkort på 
markniveau. Data sendes til 

LandboThy

Projekt i 
gangDu ankommer til SLF 

Besøg aftales
Evt. manglende drænkort bestilles 

mm.

Digitalise
ring LandboThy digitaliserer, kvalitet sikrer 

og sender filer til SLF

SLF sørger for at data er tilgængelige i  
FarmTracking. 
Sag afsluttes
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Digitalisering af drænkort – det fikser vi!

Carsten Kock Mathias Weber Mia Hou-Jensen

Morten Linnemann Madsen, 
LandboThy
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Opsamling på digitalisering

• Det er svært at få overblikket
• Vi har en opgave med sikre 

data for eftertiden
• Også i digitaliseringen ligger 

der en faglighed.
• Hvad koster det?
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Forpagtning og drænvedligehold
Udfordringerne står nærmest i kø på 40 % af landbrugsarealet

• Ejeren vil have højest mulig forpagtning
• Ejeren oplever ikke problemerne og har ikke lyst til at skilte med 

mangler
• Ejeren har måske ingen faglig indsigt eller langsigtet interesse
• Landmandens bank presser på for lavere forpagtningsafgift og 

kigger ikke på udbyttepotentiale.
• Vurdering af drænbehov og drænenes tilstand vurderes ikke
• Forpagtningsperioder sjældent mere end 5 år af gangen.
• Jord handles pr. ha mere end på potentialet for udbytte.
• HVAD GØR VI?


