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Lovliggørelse af dræning i okkerpotielt område

Der blev i 2008 foretaget nydræning i okkerpotentielt område på matr.nr. 
2l Galtho by, Tistrup. Det var daværende ejer af matriklen, som foretog 
dræningen.

Der var ikke givet tilladelse efter okkerloven til denne dræning.

Varde Kommune vurderer nu, at dræningen kan lovliggøres uden 
udbedrende tiltag.

Redegørelse
I forbindelse med kollegas sag om ulovlig dræning i §3-mose kom det 
samtidig frem, at der også er drænet ulovligt i okkerpotentielt område.

Det er matrikel nr. 2l Galtho by, Tistrup, der er blevet nydrænet i 2008.

Varde Kommune har i den anledning taget prøver fra udløbene af drænene. 
Prøverne er blevet udtaget der, hvor vi havde en forventning om, at 
drænene løb sammen før den videre tilledning til rørledning mod Galtho 
søerne på den anden side af Ølgodvej. Søerne ligger ca. 350 meter 
nedstrøms udløb fra drænene.

Der blev analyseret for ferrojern indhold i drænvandet. Analysesteder og 
indholdet kan ses på bilag 2.

Der ses et indhold af ferrojern på max. 0,25 mg ferrojern/l.

Ved udløb til Galtho søerne ses ingen fane eller forekomst af jern.

Døgnfluer, slørvinger og andre smådyr dør ved okkerbelastninger på 0,2 – 
0,5 mg ferrojern/l.

Æg og yngel af ørreder påvirkes negativt ved koncentrationer over 0,5 mg 
ferrojern/l.

Ved koncentrationer over 2 mg ferrojern/l dør fisk og andet dyreliv. 
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Vurdering
Vi har konstateret forholdsvis lave koncentrationer af ferrojern i afløb fra 
drænene. 
Værdier som ligger i den laveste ende for, hvad der kan påvirke døgnfluer, 
slørvinger og andre smådyr i vandet.

Ved udløb i søerne ses ikke forekomst af jern. Dette tyder på, at 
ferrojernforekomster omdannes i rørledningen før udløb i Galtho søerne.

Ud fra disse betragtninger kan Varde Kommune lovliggøre nydræningen på 
arealet fra 2008.

Lovgivning
Forholdet lovliggøres efter Okkerloveni

Klagevejledning
Se bilag 2.

Hvis du har kommentarer til denne lovliggørelse, kan du ringe/skrive til 
undertegnede.

 

Med venlig hilsen

Jeanett Dam
 

E jeda@varde.dk

Sendt til
Ejer af matrikel 2l Galtho by, Tistrup.
Tidligere ejer af matriklen.
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Bilag

1. Kort med analysesteder # 56371/22
2. Klagevejledning # 57836/22

i Lovbekendtgørelse 2015-12-10 nr. 1581 om okker
§ 2 Udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet må i nærmere afgrænsede 
områder, der fastsættes af miljø- og fødevareministeren, ikke påbegyndes uden 
godkendelse efter § 3


