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Når skal en grøfte?
• Langsiktig økonomisk vurdering

• Bæreevne

• Driftsopplegg

• Maskinpark

• Pakkeskader

• Erosjon

• Plantenes behov, god rotutvikling – surstoff til røttene - Avling

• Vinterskader i eng og høstkorn

• Tidlig såing



Drenering

• Problemer med gamle anlegg

• Løsninger for nye anlegg

Rådahlshjul med 

problemer



Ødelagt 

drensrør gir 

erosjon –

vannet 

kommer opp 

på overflaten



Erosjon – tett samlerør



Våte områder der vannet samler seg



Hvordan får vi vannet dit vi ønsker?

Forskjellige typer dreneringssystemer

• Avskjæringsgrøfter mot utmark

• Åpne grøfter

• Profilering

• Drensgrøfter

• - Sugegrøfter - Perforerte drensrør med grøftefilter

• - Samlegrøfter – Perforerte eller tette rørledninger 

for å føre bort vannet



Valg av løsning

• Feilsøking i eldre anlegg

• Jorda gjennomtrengelighet for vann

• Grunnforhold, rustproblemer

• Terskel for utløpet?

• Avskjæring

• Årstidsvariasjon - flom, høy 

nedbørsintensitet, snø, tele



Hvilken avstand 

skal grøftene ha?



Hvor godt må en drenere?

Eksempel fra Time på Jæren



Hva bestemmer jordas 

vanngjennomtrengelighet?

• Myr: Omdanningsgrad og opphavsmateriale

• Mineralske jordarter:

- Kornstørrelse, sortering, struktur, pakking, 

aurhelle

- Sprekker, meitemarkganger (makroporer)



Dimensjonering av sugegrøfter

• Lengde, bør være <200 meter

• Vanlige sugegrøfter: 50 mm

• Øk dimensjon ved vanskelige leggeforhold

• Fall: 

- 50 mm = 1:200

- 100 mm = 1:300

- 150 mm = 1:400

• Dette er selvfølgelig avhengig av leggeforhold



Dimensjonering
• Q=A x q

• Q = vannføring

• A = anleggets nedbørfelt

• q= valgt avrenningskoeffisient

• Q er avhengig av fall, dimensjon, jordartens tetthet, 

filtermateriale osv.

• Vanligvis kan en velge q=1 l/s/hektar for lukka drenering

• Kanaler: 3-5 l/s/ha

• Lukkinger: 4-10 l/s/ha NB: Risikovurdering! 



Spesielle hensyn i utløpet av drensgrøfter

• Rett ledning (unngår motfall og ”elefantsnabel”)

• Tett ledning i nærheten av trær (røtter)

• Utsatt for tetting (Røtter, rust, slam, sopp)

• Drypphøyde (sedimentasjon i kanalen)

• Utstikk ( Utrasing, vegetasjon)

• Erosjonssikring under større utløp



Planlegging av grøfter

• Fall

• Lengder

• Husk å legge sugegrøfter langs kotene, på 

tvers av fallet. Sugegrøftene skal fange opp 

vannstrømmen i jorda.

• Samlegrøfter legges i fallretningen

• Viktig å minimere gravearbeidet

• Husk at vannet renner ikke oppover!





Grøftedyp

• Ca 1 meter på mineraljord

• 1,2-1,5 meter på myr, men bør ligge på fast 

bunn

• Grøftedyp må tilpasses sjikt og 

leggetekniske forhold



Filtermateriale

• 3 grunner: 

• Minske innløpsmotstanden til røret

• Hindre partikler, tilslamming av røret (Silt og 

finsand, ikke leire)

• Beskytte mot ytre påvirkninger

• Hva er viktigst hos deg?



Hvilken type filtermateriale?

• Grus og grovsand – kornfordeling

- Må ikke ha for mye finmateriale

• Grov sagflis

• Prewrap – syntetisk fiber

Sagflis fra 

grov sag

prewrap







Mengde filtermateriale

• Grus/sand: 2 m3 pr 100 meter grøft

• Sagflis: 1-1,5 m3 pr 100 meter grøft

• Legg røret inn til den ene siden av grøfta, så 

sparer en filtermasse



Lønner det seg å grøfte?

• Anslå lønnsomhet ved å:

• Beregne hvor mye investeringen i grøfting 

koster i årlige renter og avskrivinger

• Beregne forventa årlige endringer i inntekter 

og andre kostnader som en følge av 

investeringen

• Korn: Mindre behov for tørking av 

nåværende avling, men må også ta 

hensyn til at den økte avlingen skal tørkes 

og fraktes.



Grøftekostnader per dekar (BFJ)

År Kr/daa År Kr/daa

1985 1685 1999 2550

1986 1767 2000 2698

1987 1896 2001 2693

1988 1935 2002 2747

1989 1918 2003 2794

1990 1935 2004 2841

1991 1974 2005 3190

1992 1982 2006 3299

1993 1997 2007 3583

1994 2036 2008 3801

1995 2123 2009 3896

1996 2261 2010 4025

1997 2363 2011 4170

1998 2476 2012 4291



Beregning av årlig kostnad ved grøfting

• Avskriving: Investeringskostnad dividert med grøftenes levetid. 

Eksempel:  (4000 kr/daa)/30 år = 133 kr/daa 

(3000 kr/daa)/30 år = 100/daa 

(4000 kr/daa)/50 år= 80 kr/daa 

• Renter: Gjennomsnittlig bundet kapital i levetiden multiplisert med rentesats. 

Eksempel: År 1: 4000 kr     År 30: 0 kr    Gjennomsnitt: 2000 kr

Rentesats (realrente): 2 prosent

Realrente=Nominell rente- inflasjon

2000 kr/daa x 2 %= 40 kr/daa

Kapitalkostnader i alt: 173 kr/daa og år



Nødvendig meravling av hvete ved ulike 

rentenivåer, levetid for grøfter og grøftekostnader

• Hvetepris (mat) :2,60

3000 4000 5000 6000

Rente 5 %, 30 år 75 100 125 150

Rente 2%, 30 år 52 69 86 103

Rente 5 %,  50 år 63 84 105 126

Rente 2 %, 50 år 37 49 61 73



Inntekt i kornproduksjonen og grøftekostnader

• God agronomi betyr mindre enn tidligere

År Normalårsavling Kornpris Salgsinntekter AK-tilskudd Sum Salgsinnt.

Kg/daa Kr/kg Kr/daa Kr/daa i prosent

1986 375 2,77 1 039 28 1 067 97

2010 399 2,05 818 298 1 116 73

År Grøftekostnader Tilskudd Kostnader-tilskudd Gjødselpris

kr/daa kr/daa kr/daa Kr/daa

1986 1 767 480 1 287 1,94

2012 4 291 1 000 3 291 3,49



Fordeler med grøfting som investering

1)Gir økte inntekter, spørsmålet er hvor store.  

2)Enklere og raskere maskinoperasjoner ved                

såing, høsting m.m. 

3) Liten investering sammenlignet med 

oppføring   av driftsbygning eller maskinkjøp.

4) Skattemessig gunstig, vedlikehold kan 

direkte utgiftsføres.



Noen andre forhold å vurdere ved 

grøfting/drenering

• Grøftefornying på dyrka mark og grøfting ved 

nydyrking utgiftsføres i året uten aktivering, og 

kommer gunstig ut skattemessig (bør regne på 

lønnsomhet etter skatt og prisendringer).

• Eventuelle tilskott bedrer også lønnsomheten

• Andre dreneringsalternativ enn (lukka) grøfter: 

Overflateforming og profilering m.m.

• Ev. endra klima (økende og mer intens nedbør) kan 

øke grøftebehovet



Vedlikehold av drenering

• Feilsøking

• Sjekk utløp – jevnlig

• Grøftespyling

• Kanalvedlikehold, vegetasjon, oppgrunning

• Overflateforming – sikre overflateavrenning

• Supplering



Lange 

hellingslengder etter 

planering kan gi 

rilleerosjon og 

drågerosjon



Erosjon i dråg og 

rundt dårlige 

nedløpskummer er 

vanlig



Innløpskummer med motfall - god løsning så 

lenge ledningen har stor nok kapasitet



Erosjon i dråg



Erosjon i dråg –

kombinert med 

ødelagte 

drensrør eller 

manglende 

nedløpskummer



Erosjon i dråg –

Løsninger: 

1. Upløyde soner eller

grasdekte vannveger

2. Nedløpskummer

3. Kumdammer



Grasdekt vannvei



Nedløpskummer



Nedløpskummer – både viktige 

elementer for reduksjon av erosjon, 

og kilde til store skader

Problem 1: 

Erosjon rundt 

kummen

Problem 2: 

Partiklene og 

fosforet ledes 

rett ut i 

bekken

Reduserer 

vann-

mengde i 

dråg og 

reduserer 

overflate-

erosjon



Slik ser de fleste 

nedløpskummer ut. En kan 

lure på hvorfor en har laget 

kum og rist i det hele tatt?









Anbefalt kumløsning

Kilde: Vigerust og Bjerkholt

Motfall etter kummen

Kum ved siden av 

hovedledning. Duk og 

pukk for å hindre 

frostbevegelser

Tetting med duk, 

eller duk og 

drenerende pukk



Kumdam – dam med tett membran rundt

kummer med erosjonsproblemer

Nedløpskum



Resultatet – suksess eller 

fiasko?

• Pilotprosjektet ble fylt av 

sedimenter på 1 dag i 

januar 2008, 50m3 med 

sedimenter ble fanget 

opp av 2 slike dammer

• Dammene ble tømt 

igjen senere på våren, 

og jorda kjørt ut i 

erosjonssår

• 10 cm med sedimenter 

ble etterlatt i dammen 

ved tømming, slik at 

duken ikke ble skadet



Bygging av kumdam I



Bygging av kumdam II



Graving i avslutninger







Erstatt de siste rørlengdene med er lengre 

plastrør med litt større dimensjon



Løsning fyllingskant

Motfall og tett kum



Mislykket 

reparasjon –

kummen må 

være tett



Sikkert nedløp i stedet for kum der dråget

renner over kanten



Kollaps av bekkelukninger

og andre hydrotekniske

anlegg



Noen 

steder 

kollapse

r 

bekkelu

kkingen

, fordi 



Underdimensjonert

samleledning, medfører

graving og stort tap av

jordmasser



. 

Dype bunnledninger 

kan gi enorme 

erosjonsskader



Løsninger for renovering:

• Ny ledning som ikke ligger så dypt

• Avlastningsledning

• Få dreneringsledninger vekk fra 

bunnledningen – eget system for drensvann

• Reparere kummer

• Stopp problemene før de kommer for langt!



Koble vekk dype 

overflatekummer



Dype nedløpskummer med problemer –

koble dem vekk fra hovedledningen



For dyrt å reparere? 

Løsning: Gjenåpning av lukket bekk



Flomdammer

• Sikre kapasitet i lukka ledninger

• Begrense erosjonsskader

• Dammer i utmark – strupet utløp

• Arealer som kan oversvømmes

• Gjenåpning av bekker med bredt profil

• Fangdammer med strupet utløp – smal 

terskel, slisse, v-overløp



Eksempel på flomdam i 

utmark


