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Dræning – program 

13.00 Dræning og teori
v. Asbjørn Nyholt, Nyholt ApS

Vanding bindinger og bevægelse i jord

13.45 Pause

14.00 Dræning og teori
Overfladeafstrømning og overfladedræning
Dræning 
Struktur/tekstur. Forundersøgelse

14.45 Pause

15.00 Dræning og praktik
v. Bo Eriksson, SM-Maskiner

Drændybder, rørtyper, pakningsmaterialer
Hvornår på året? Nem vedligehold!
Hvad kan man selv?

15.45 Tak for i dag



Hvem er jeg?

Karin Norman
Hortonom, sygdomme

Asbjørn Nyholt
Hortonom, græskonsulent

Plænegræs til sport:
Golf og fodbold
• Græspleje
• Supervision
• Sygdomme
• Vækstlag
• Gødskning
• Bladet Greenkeeperen
• Sekretariat: Groundsman 

Association Denmark
• STERF coordinator mv.



De 3 kræfter



Vand binder til overflader
Dræning og fordampning 



Forsøg – de tre kræfter



➢Tryk fra fodboldspillere

➢Tryk fra plejemaskiner





Topdressing – gradueret sandtop 

Større porøsitet
• Dybdeløsning

• Topdressing

• Forebyggelse, slitage



Vækstlag

Råjord

Spilleflade

Skitse af dræning

Overflade afstrømning

Grundvand

Infiltration



Filtergrus ikke sten

0,1- 4,0 mm

DS 436



Vandet stiger op fra bunden

➢Drændybde 60-90 cm

➢Drænafstand 4-10 m





Vand-infiltration



En gang til!



De 3 kræfter 
OBS: Menisken

Vand hældes på

Dråbe trækkes fri



Styrken i en lerknold



Vand og kræfter

Vand binder til hinanden, 

men ikke til luft

Overfladen bøjes og giver 

styrke

Vand binder meget kraftigt 

til overlader (klæber). 

Det får menisken til at bøje.

Vand binder til 

hinanden 

Overflade på

sandkorn



Mættet zone i 

hængende 

vandspejl

Menisken bøjes og 

bærer vandet  under sig

Menisken er 

fladere i bunden
Tyngdekraften



Vandmættet 

vækstlag/sand
Drængrus

Luft Vand løber ned 

langs overfladen 

Vand bundet til 

overfladen



Spørgsmål?



Spørgsmål?

Pause!



Afstrømning 

Asbjørn Nyholt
Nyholt ApS
Hortonom, græskonsulent
an@nyhyolt.dk 



Hvad har vi her?
Hvad vil du gøre?



Vækstlag

Råjord

Spilleflade

Skitse af dræning

Overflade afstrømning

Grundvand

Infiltration



Afskærende dræn

Våd pletBoldbane

Boldbane

Vand

Vand

Bakke

Bakke

Gruslag

Gruslag Dræn dybt 

ofte ca. 120 cm



Under regn løber vand 
på overfladen

➢Undgå 100 % fladt

➢Undgå over 70 m med 
samme fald

➢Effektivt fald 1:70 gerne 
1:60 (14 og 16 ‰)

➢Kroneopbygning

➢Fald til siden 

➢Grøfter, trug 

➢Brøndriste



Tekstur og 
struktur

Asbjørn Nyholt
Nyholt ApS
Hortonom, græskonsulent
an@nyhyolt.dk 



Tekstur og struktur

➢Tekstur: % af forskellige partikelstørrelser

– % Humus, ler, silt, findsand og grovsand

➢Struktur: partiklernes indbyrdes lejring

– Porøsitet, volumenvægt, komprimering

Komprimeret

Porøs lejring, 

mange grove porer
Tæt lejring, 

ingen grove porer



Tekstur
Vægt- % af:

➢Humus
Organisk materiale

➢Ler
Under 0,002 mm

➢Silt
0,002-0,02 mm

➢Finsand
0,02-0,2 mm

➢Grovsand
0,2-2,0 mm



Ens korn eller blandet



Krumme-struktur

➢ Krumme-struktur

➢ Aggregater

➢ Komprimeret

➢ Strukturløst

➢ Enkeltkorns-struktur

➢ Krummer

– Giver flere grove pore, 
end hvis partiklerne 
ikke er kiddet sammen!



Finsand brudt ned til 
enkeltkorns-struktur





Hvad er
forkert?



Komprimering



Topdressing



Sandtop og slidsedræn



Forundersøgelse

Asbjørn Nyholt
Nyholt ApS
Hortonom, græskonsulent
an@nyhyolt.dk 

Foto: Janne Aalborg Nielsen, VFL



Hvad er årsagen?

➢ Komprimering?

➢ Tekstur i vækstlaget?

➢ Roddybde sladrer 
om komprimering?

➢ Hvilken type 
materialer?

➢ Vandinfiltration?

➢ Hvad fortæller 
omgivelserne?



Stagnerende vand – hvorfor?

➢ Tekstur og sigeanalyse 
af muld of råjord

➢ Er mulden eller 
overkanten af 
råjorden 
komprimeret?

➢ Hvor meget vand kan 
overfladen tage?

➢ Hvad kan du ‘læse’ af 
omgivelserne?


