
  

Vandet som nøgleressource 
Klimaforandringerne trænger sig på, så vores hidtidige vandforvaltning skal ses 
efter i sømmene. Selvom statistikken viser, at der de seneste årtier er faldet mere 
regn i Danmark. Desuden falder meget regn uhensigtsmæssigt ift. dyrkningen 
med det meste i vinterhalvåret og mindre om sommeren, som pga. 
klimaforandringerne generelt også bliver varmere og tørrere, dog med store 
udsving, som vi så i 2017, der var meget regnfuld, og 2018, hvor der var ekstrem 
tørke. 

Samsøs vandudfordring 
På Samsø, falder der generelt noget mindre nedbør pga. Storebæltsklimaet og 
vand er en den absolut mest afgørende faktor for udbyttet på markerne, specielt 
med de mange grøntsagsafgrøder. Tilførsel af vand i hele vækstsæsonen, enten 
fra oven, fra neden eller fra overfladen, er en forudsætning for en stabil og 
profitabel landbrugsproduktion - det var lysende klart efter sommeren 2018.  

Grundvand er ikke en ubegrænset ressource på Samsø, så der er pres på 
grundvandsressourcerne. Der bliver i 2019 udarbejdet en ny vandforsyningsplan, 
som skal fordele vandressourcen mellem hovedinteressenterne. Grundvand til 
drikkevandsforsyningen har første prioritet, omend der også bruges en vis 
mængde grundvand til vanding.  Landbruget har en lang tradition for at opsamle 
regn – og drænvand i reservoirs med 
vandingstilladelse, som dog ikke må 
tømmes helt, fordi de oftest er omfattet 
af Naturbeskyttelsesloven som 
vandhuller. 

Cirkulære løsninger 
Der er behov for at etablere yderligere 
vandinfrastruktur på Samsø til at holde 
på vandet, der falder om vinteren, så 
det kan bruges til vanding om 
sommeren – ’Vandbatterier’.  

Efter sommeren 2018, har flere 
landmænd ansøgt om tilladelse til at 
bygge flere store drænvandsreservoirer. 
En jord med mere kulstof kan også 
holde på mere vand og reducere erosion 
ved kraftige regnskyl. 

En anden mulighed er at opsamle 
vand fra Samsøs eneste vandløb – 
Sørenden – i reservoirer. Sørenden har 
netop ændret status fra Spildevands-teknisk anlæg til et kommunalt vandløb. Det 
kan lyde kontroversielt, men faktisk kan det være en bedre løsning end den 
nuværende praksis, hvor vandet fra Sørenden bliver pumpet ud i Kattegat for at 

Figur 1. Samsø Kommune måler kvaliteten 
og modellerer vandmængder i Sørenden. 



  

undgå, at det forurener det sårbare vandmiljø i Stauns Fjord med kvælstof. Det 
bliver til 2,8 mio. m3 vand om året, som potentielt og delvist kan anvendes til 
vanding, hvis det i stedet opsamles i magasiner langs Sørenden og blev brugt til 
vanding i vækst-sæsonen, hvor det kun er et plus at der er lidt kvælstof i vandet. 
Desuden skal kvaliteten af tilført overfladevand kendes (tungmetaller mv.) for det 
kan bruges. Der skal dog også ’reserveres’ vand til naturindholdet i og langs 
Sørenden, så alt vand kan ikke opsamles.   

En tredje mulighed er at injicere opsamlet regnvand og evt. vand fra Sørenden 
direkte i grundvandsmagasinerne via nedsivningsanlæg, der senere kan pumpes 
op til vanding, når der er behov for det.   

En fjerde mulighed er at spare på vandet med drypvanding og mikro-sprinklere til 
højværdiafgrøder, som demonstreres på Samsø i 2019. 

Renset spildevand til vanding? 
En sidste – men i Danmark meget uvant og kontroversiel mulighed - er at 
genanvende renset spildevand til vanding. Fra de to renseanlæg i hhv. Ballen og 
Nordby udledes der årligt ca. 400.000 m3 renset spildevand om året til Kattegat. 
Det svarer stort set til den mængde grundvand, som hvert år pumpes op til 
vanding. Da mængden af spildevand følger mængden af mennesker på øen, er der 
et ret godt match mellem turistsæsonen og vækstsæsonen hvor der er behov for 
vandingsvand, idet mængden af vand er 10 gange så stor om sommeren som om 
vinteren.   

Ved at genavende spildevand til vanding er der desuden en mulighed for at 
recirkulere næringsstofferne i spildevand direkte, hvis man lader være med at 
fjerne kvælstof og fosfor fra vandet. I 2017 blev der på Samsø kørt forsøg med 
både nye og eksisterede renseteknologier, hvor man undersøgte om det var 
muligt at rense vandet for alle de uønskede stoffer og samtidig bevare 
næringsstofferne i vandet. Svaret var et overbevisende ja, om end den mest 
lovende af de nye teknologier kræver lidt mere udvikling, før den er klar til 
implementering. Læs mere om resultaterne i rapporterne fra projekterne på 
Miljøstyrelsens projekthjemmeside www.ecoinnovation.dk - projekttitler: Irrigation 
Symbiosis og DOGAS. 

Så vi har teknologierne til at genavende vand og næringsstoffer fra spildevand – 
og det er i princippet tilladt, men den nuværende lovgivning på området, er ikke 
lavet med henblik på at genanvende spildevandsressourcer i landbrugsproduktion, 
hvilket gør det vanskeligt at få tilladelse til det. Den største barriere for at gøre 
det er imidlertid mental – at vi har svært ved at forlige os med tanken om, at 
vores efterladenskaber skal anvendes til at producere den mad vi spiser – selvom 
vi derved faktisk kan lave den ultimative økologiske produktion i et lukket 
biologisk kredsløb. Den direkte genanvendelse af spildevandsressourcer til 
fødevareproduktion ligger derfor længere ude i fremtiden – i hvert fald i Danmark.  

Samsøs udfordringer med tørt klima og stort vandbehov til vanding kan måske 
åbne for diskussionen, som er dagligdag i andre lande med tørt og varmt klima, 
hvor det allerede bruges.  



  

Diskussionsspørgsmål  
 
 Hvem ’ejer’ vandet i drænrør eller i en bæk? Er overfaldevand en ’fælled’ 

som vind eller grundvand? 
 Er det i orden at ændre på vandbalancen over året, eller skal vi blot 

underkaste os vejrets luner (SDG 15 - Natur versus SDG 12 - Ansvarlig 
forbrug og produktion)? 

o Kan vi forsvare at ’gemme’ vand fra vandløb til vanding? Ødelægger 
vi deres økosystem eller opretholder vi det? 

 Vil vandreservoirer blive visuelle ’ar’ i landskabet og biologisk døde huller, 
eller skabe visuel variation i landbrugslandskabet og øget biodiversitet og 
naturkvalitet? 

 Er det en acceptabel praksis at accelerere gendannelsen af grundvand med 
nedsivningsanlæg (SDG 6 Rent drikkevand og sanitet)? 

o Er der en risiko for at vi får trukket forurenende stoffer ned, når 
vandet ikke bliver filtreret på sin normale vej gennem jordlagende.  

 Hvordan vænner vi mennesker os til at spise mad der er dyrket med vores 
eget skidt, så at sige? Hvad skal der til, for at vi bliver trygge ved det (SDG 2 
- Sult versus SDG 3 - Sundhed og trivsel)? 

o Hvem skal bære den økonomiske risiko indtil det er en fuldt 
acceptabel praksis (SDG 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst)? 

 Hvordan anvender vi ressourcerne fra spildevand i landbrugsproduktion, 
indtil det er blevet acceptabelt at anvende dem direkte i fødevareproduktion? 
 

 

 



  

 


