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Formål
Denne vejledning beskriver retningslinjer for etablering af konstruerede minivådområder med
overfladestrømning målrettet rensning af drænvand. Vejledningen er baseret på erfaringer og resultater fra
konstruerede minivådområder etableret under Miljøteknologi-ordningen (2012-2016),
Landdistriktsordningen ”Natur og Miljøprojekter” samt fra forskningsprojekterne SupremeTech
(www.supremetech.dk) og iDraen (www.idraen.dk). Alle minivådområder etableret under miljøteknologi
ordningen i perioden 2012-2016 er baseret på SupremeTech design, som blev udviklet i 2011 på baggrund
af de aktuelle internationale anbefalinger (Kjærgaard og Hoffmann, 2013). Alle minivådområder er således
konstrueret efter samme principskitse, men tilpasset individuelle lokale forhold. Da virkemiddelseffekten er
fastlagt for minivådområder etableret efter SupremeTech design, danner denne model også grundlaget for
retningslinjerne beskrevet i denne vejledning. Yderligere erfaringer fra danske minivådområder med
overfladestrømning er inddraget i vejledningens anbefalinger og specifikationer.

Baggrund
Transport af næringsstoffer via dræn kan bidrage til et betydeligt tab af næringsstoffer til vandmiljøet.
Etablering af konstruerede minivådområder målrettet rensning af drænvand har til formål at reducere
udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet. Konstruerede minivådområder virker principielt på samme
måde som naturlige vådområder, hvor næringsstoffer omdannes eller tilbageholdes ved naturlige fysiske og
biogeokemiske processer (Kjærgaard & Hoffmann, 2013). Drænvand fra landbrugsarealer består i
overvejende grad af kvælstof i form af nitrat-N. I vådområder omdannes nitrat-N (N) til kvælstofgas ved via
den mikrobielle denitrifikation. Fosfor (P) tilbageholdes i minivådområdet primært ved sedimentation af
partikulært bundet P eller ved at opløst P bindes til sedimentet. Fosfor tilbageholdes således i
minivådområdet og der vil over tid opbygges en pulje af P i bundsedimentet, der skal fjernes ved
oprensning af sediment.
For at opnå den bedst mulige effekt i forhold til reduktion af næringsstoftab er det afgørende at
minivådområder konstrueres efter de retningslinjer, der betinger den empirisk fastsatte virkemiddelseffekt.
Virkemiddelseffekten påvirkes især af vandtemperatur samt drænvandets opholdstid i minivådområdet. En
høj temperatur og lang opholdstid giver en større kvælstofeffekt, mens fosforeffekten ikke er styret af disse
parametre. Afstrømningen af drænvand varierer betydeligt over året samt geografisk mellem geo- og
klimaregioner. Typisk er drænafstrømningen i forår, sommer samt starten af efteråret lav, hvilket giver høje
opholdstider, der kombineret med høje temperaturer giver høj kvælstofreduktionseffektivitet. Størstedelen
af næringsstoftransporten kommer dog i det sene efterår og vinter, hvor drænafstrømningen er domineret
af meget varierende og ofte høje vandføringer og dermed lavere opholdstider i minivådområdet. Da lave
vandtemperaturer kombineret med lave opholdstider giver en lavere kvælstofreduktionseffektivitet, bliver
opholdstiden i vinterafstrømningen kritisk for effekten.
De ældste danske minivådområder er på nuværende tidspunkt ca. 5-6 år gamle. Der er således endnu ikke
viden om langtidseffekter i forhold til progressionen af minivådområder herunder effekter, samt behov for
vedligeholdelse over tid. Der vil således blive behov for en senere opdatering af denne vejledning i takt med
at der opnås mere erfaring med langtidseffekter og eventuel vedligeholdelse.
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1. Placering af minivådområde
Minivådområder kan anvendes på drænede arealer, der er klassificeret egnede til etablering af
minivådområde. Forudsætningen for at få tilskud til etablering af minivådområde er at arealet opfylder
betingelserne for egnede arealer, at beliggenheden af det sammenhængende drænsystem kendes, og at
der kan foretages en lokal afgræsning af det sammenhængende drænsystem, der vil afvande til det ansøgte
minivådområde. Arealet der afvander til minivådområdet benævnes drænoplandet, og omfatter for egnede
arealer det sammenhængende drænsystem samt det direkte topografiske opland til dette. Det bør her
bemærkes, at det sammenhængende drænsystem kan gå på tværs af markskel og topografi.
Minivådområder kan i princippet placeres overalt i landskabet, hvor der er drænede arealer, og en
hydraulisk gradient der leder vandet til minivådområdet. For flade arealer uden hydraulisk gradient vil det
være nødvendigt at lede drænvandet til minivådområdet ved etablering af en pumpebrønd.
For systemdrænede arealer vil drænoplandet ofte være sammenfaldende med det drænede areal (Fig. 1a),
mens oplandet for punktdrænede arealer opgøres som det topografiske opland til drænsystemet (Fig. 1b).

Figur 1. Eksempler på afgrænsning af drænopland for henholdsvist et systemdrænet drænopland (a) og et
punktdrænet opland (b) (Iversen, 2016 www.idraen.dk). De grønne cirkler marker hvor der er placeret et
minivådområde.

Minivådområdet kan placeres som en del af drænsystemet, eller i forlængelse af drænsystemet i tilknytning
til et drænudløb. Væsentligt er at drænoplandet til minivådområdet bliver størst muligt med henblik på at
sikre en større omkostningseffektivitet af virkemidlet. I forbindelse med afgrænsning af drænoplandet til et
minivådområde er det afgørende at kortlægge eventuelle øvrige udløb fra drænsystemet. Hvis der
eksisterer flere drænudløb, kan det være en udfordring, at afgrænse den del af markarealet, der afvander
til minivådområdet. Hvor der findes flere drænudløb, kan en løsning være at samle alle mindre drænudløb i
en ny rørledning, der føres til hoveddrænet hhv. minivådområdet.
I forbindelse med mangelfuldt kenskab til det sammenhængende drænsystem, kan det topografiske opland
til et drænudløb anvendes til en grov afgrænsning af drænoplandet. Dette bør for vandløbsnære arealer
kombineres med vandløbssondering med henblik på en kortlægning af eventuelle øvrige drænudløb. Ved
mangelfuld viden om det sammenhængende drænsystem kan der også med fordel anvendes forskellige
sensorbaserede teknologier til kortlægning af dræn.
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2. Design af minivådområde
2.1 Minivådområdets størrelse
Danske minivådområder med overfladestrømning er alle etableret ud fra kriteriet at overfladearealet af
minivådområdets vandspejl skal udgøre minimum 1% af drænoplandsarealet. Denne operationelle
grænseværdi er fastsat på baggrund af drænhydrografanalyser fra arealer, der er klassificerede som egnede
til etablering af minivådområder (Fig. 2), hvor der ved ét minivådområdeareal på 1% af drænoplandet
opnås en gennemsnitlig minimumsopholdstid på ét døgn i daglig vintervandføring (Kjærgaard et al., 2017).
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Figur 2. Eksempel på variationen i hydraulisk opholdstid (døgn) ved ét minivådområdeareal på 1% af
drænoplandsarealet. Den stiplede røde linje angiver den opholdstid på ét døgn (fra Kjærgaard et al., 2017).

Når størrelsen af drænoplandet er bestemt fastsættes overfladearealet af minivådområdets vandspejl ved
maksimal vandstand, således til 1% af drænoplandsarealet (Tabel 1).
Tabel 1. Sammenhæng mellem drænopland og minivådområdeareal.
Drænoplands
areal
ha
25
50
100

Minivådområde andel
af opland
%
1
1
1

Minivådområde
overfladeareal
2
m
2.500
5.000
10.000

2.2 Udformning af minivådområde med overfladestrømning
De danske konstruerede minivådområder med overfladestrømning etableret under Miljøteknologiordningen er baseret på SupremeTech-design (Figur 3). Minivådområdet består grundlæggende af ét
sedimentationsbassin efterfulgt at et vådområde opbygget sekventielt af dybe (1 m) og lavvandede (0.3 m)
vegetationszoner. Antallet af dybe og lavvandede zoner er bestemt af vådområdets størrelse.
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Figur 3. Principskitse af design for konstrueret vådområde med overfladestrømning efter SupremeTech design.
Gengivet fra Kjærgaard og Hoffmann, 2013.
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2.2.1 Sedimentationsbassin
Sedimentationsbassinet har som primær funktion af tilbageholde sediment herunder partikelbundet fosfor.
Vanddybden i sedimentationsbassinet er fastsat på basis af internationale erfaringer med henblik på at
optimere sedimentation og samtidig minimere resuspensionen (O’Geen et al., 2010; Kjærgaard og
Hoffmann, 2013).
Specifikationer til sedimentationsbassinet
1. Sedimentationsbassinet etableres med én vanddybde på 0.8-1 m.
2. Overfladearealet af vandspejlet i sedimentationsbassinet anbefales til 5-10% af det samlede
minivådområdeareal.
3. Dræntilløbet til minivådområdet kan etableres via en fordelerbrønd i hoveddrænet, hvor det
oprindelige hoveddræn bevares som nødoverløb, der kan benyttes i forbindelse med en eventuel
oprensning af minivådområdet.
4. Faldhøjden på drænindløbet etableres så der ikke stuves vand bagud i drænsystemet. Drænindløbet
kan etableres som fritløbende dræn. Dette vil være en fordel i tilfælde, hvor der ønskes prøvetagning.
Sedimentationsbassinet skal etableres, så der er mulighed for oprensning af sediment i forbindelse med
vedligeholdelse.
5. Overgangen mellem sedimentationsbassin og vådområde kan etableres som enten overrisling af en
beplantet bræmme (Fig. 4a,b,C ), eller ved rørføring via ét eller flere rør.

Figur 4. Ny etableret minivådområde (a) foto viser frit drænindløb i sedimentationsbassin samt overgangen mellem
sedimentationsbassin og vådområde via en beplantet bræmme, (b) beplantet bræmme der danner overgang mellem
sedimentationsbassin og vådområde, (c) bræmmen er efter ét år tilgroet med vådbundsvegetation og danner dermed
en beplantet filterzone med en vandhøjde på 0.05-0.1 m.

2.2.2 Vådområde med overfladestrømning
Vådområdet konstrueres med en sekvens af skiftevis dybe (1 m) og lavvandede (0.3 m) vegetationszoner
(Fig. 3). Denne konstruktion bidrager til at sikre, at der både er volumen, der bidrager til øget opholdstid, og
samtidig sikrer sekvensen af skiftevis dybe og lavvandede zoner, at den vertikale opblanding af vandsøjlen
øges. Dette har betydning for kvælstofeffekten, da den primære del af denitrifikationen foregår i det iltfrie
bundsediment. Ved konstruktion af vådområdet er det ligeledes vigtigt at optimere den hydrauliske
effektivitet – dvs. optimere udnyttelsen af hele vådområdevolumenet. Forhold der har betydning for den
hydrauliske effektivitet er vådområdets udformning, længde:bredde forholdet, placeringen af ind- og
udløb, og forholdet mellem dybe og lavvandede zoner. Der er således konkrete specifikationer og
anbefalinger i forbindelse med disse design parametre.
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Specifikationer for vådområde med overfladestrømning
Udformning
6. Internationale guidelines anbefaler en langstrakt rektangulær form, der fremmer homogen strømning
og minimerer ikke-strømningsaktive zoner (O’Geen et al., 2010; Tanner et al., 2010). Principskitsen (Fig.
3) tager udgangspunkt i den anbefalede rektangulære udformning, der har dannet grundlag for danske
minivådområder (Fig. 5). Udformningen af et minivådområde vil dog nødvendigvis være bestemt af de
lokale forhold herunder topografi og beliggenheden af drænsystemet. Blandt de danske minivådområder er der således eksempler på varierende udformninger, hvor den hydrauliske effektivitet er
forsøgt optimeret via placeringen af ind- og udløb.
7. Internationale guidelines anbefaler et længde:bredde forhold på 3:1-5:1. I den danske principskitse (Fig.
3) anbefales som udgangspunkt et længde:bredde forhold på ca. 3:1 til 3.5:1. Det er afgørende af
minivådområdet ikke bliver for snævert og aflangt, idet en kanalisering af vandet ved høje vandføringer
vil reducere effekten.
8. Minivådområdet skal etableres med skiftevis dybe og lavvandede zoner (Fig. 3). Erfaringer fra
eksisterende danske minivådområder har vist, at den hydrauliske effektivitet reduceres ved store
sammenhængende dybe zoner med åbent vandspejl. Der anbefales således et fast arealforhold mellem
hver sekvens af dybe og lavvandede zoner i arealforholdet 2:1 eller 1.5:1 som eksemplificeret i figur 5.
9. Dybe zoner skal etableres med en min-max. dybde på 0.9-1.0 m, hermed undgås tilgroning med
invasive makrofytter.
10. Lavvandede zoner skal etableres med en dybde på 0.3 m, og lavvandede zoner skal beplantes med
vådbundsvegetation (afsnit 4).
11. Skråningsanlæg på ydre diger samt overgange mellem lavvandede og dybe zoner skal opbygges med
maks. 30o hældning. Her henvises i øvrigt til kommunale godkendelser vedr. sikkerhedsregler for åbne
bassiner.
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Figur 5. Eksempler på to effektive minivådområder med overfladestrømning opbygget efter SupremeTech design (Fig.
3), men med mindre modifikationer i designparametre af hensyn til de lokale forhold. Vådområde (a) er tilpasset de
lokale forhold i en lavning og afviger således i begrænset omfang fra den rektangulære form og længde:bredde
forholdet, der i dette tilfælde varierer fra 6:1 i første bassin til 3.3:1 i sidste bassin. Sedimentationsbassinet er aflangt
og smalt i forhold til strømningsretningen og arealforholdet mellem dybe og lavvandede zoner er 2:1. Udformningen
er tilpasset de lokale forhold. Vådområdets hydrauliske effektivitet er ikke optimal, men vådområdets
virkemiddelseffekt er trods dette blandt de højeste for danske minivådområder. Vådområde (b) er konstrueret med
den rektangulær form og et længde:bredde forhold der varierer fra 2.5:1 i første bassin til 3:1 i sidste bassin.
Sedimentationsbassinet er placeret i hele vådområdets bredde, og arealet forholdet mellem dybe og lavvandede
zoner er her 1.5:1. Også dette vådområde giver høje virkemiddelseffekter.
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2.2.3 Etablering af indløb fra sedimentationsbassin og udløb med vandspejls kontrol
Uhensigtsmæssig placering af ind- og udløb kan bidrage til præferentielle strømningszoner, reduceret
hydraulisk effektivitet og dermed en mindre renseeffekt.
12. Drænindløb fra sedimentationsbassinet skal placeres, så de bidrager til en fordeling af indløbsvandet i
hele minivådområdets bredde. Der kan med fordel etableres flere rørføringer mellem
sedimentationsbassin og vådområde. På basis af danske og internationale erfaringer anbefales
forskellige indløbstyper afhængigt af vådområdets bredde (Tabel 2).
13. Rørdiameter på den samlede rørføring bør være identisk med eller større end hoveddrænet med
henblik på at sikre tilstrækkelig hydraulisk kapacitet.
Tabel 2. Anbefaling til indløbs- og udløbsstruktur afhængigt af vådområdets bredde
Vådområde bredde
Indløbstype
Udløbstype
≤8m
Beplantet bræmme eller et enkelt neddykket
Enkelt neddykket rør
rør
8 - 30 m
Neddykket T-stykke eller flere neddykkede
Neddykket T-stykke (5 m)
rørføringer
>30 m
Flere neddykkede rørføringer eller evt. en
Neddykket T-stykke (5 m)
opdeling af vådområdet i flere enheder

14. Drænuddløb og vandspejlskontrol. Højden på udløbsrøret bestemmer højden på vandspejlet i
vådområdet. Drænudløb skal monteres med neddykket rør eller T-stykke med henblik på at undgå
afstrømning af grøde og algebiomasse (Tabel 2).
15. Diameter på drænudløbet skal være samme dimension eller større end det samlede indløb til
minivådområdet.
16. Under etablering af vådbundsvegetation bør vandhøjden i de lavvandede vegetationszoner i de første 6
måneder maksimalt være 0.15 m, hvorefter vandhøjden kan øges til de anbefalede 0.3 m.
17. Det kan anbefales at have et udløb med justerbar højde, der muliggør lavere vandstand under
etablering af vådbundsvegetation eller sænkning af vandspejl i forbindelse med en evt.
tømning/rensning af minivådområdet.
18. Drænudløbet fra minivådområdet skal etableres så der er fritløbende vand over en iltningstrappe
bestående af stenudlæg. De eksisterende danske resultater fra minivådområder med
overfladestrømning har vist, at der ikke er forskel i iltindholdet mellem ind- og udløb, og derfor i praksis
ikke behov for iltning. Dette anbefales dog stadig som sikkerhedsforanstaltning, og iltningstrappen
bestående af stenudlæg har endvidere den effekt at risikoen for jorderosion ved udløbet undgås.
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3.

Forhold vedrørende anlæg af minivådområde

Forud for etablering af minivådområde forudsættes de nødvendige kommunale godkendelser.
Forundersøgelser bør også indeholde en vurdering af lerindholdet ved bassinbunden med henblik på
vurdering af behovet for en lermembran, samt udarbejdelse af tekniske tegninger med udgangspunkt i de
lokale forhold. Processen omkring etablering og anlæg af minivådområde vil derefter omfatte:
Jordarbejde
19. Muldafrømning af de øverste 0.3 m. En mindre del af muldlaget genudlægges i de lavvandede
vegetationszoner (pkt. 22), mens overskudsjorden typisk kan udbringes på marken.
20. Udgravning af råjord til de fastsatte terrænkoter jf. retningslinjer for bassindybder (Fig. 3). En del af
råjorden anvedes til indbygning af skråningsanlæg og diger, mens resten køres bort. Skråningsanlæg
skal overholde krav om maks hældinger på 30o jf. kommunale sikkerhedsregler for åbne bassiner.
21. Efter udgravning af bassin vurderes for hele den udgravede flade krav til lerindholdet på ≥12%. Ved
lerindhold ≥12% vil der ikke være behov for at udlægge lermembran, og en komprimering af
bassinbunden med maskiner er tilstrækkelig. Ved lerindhold <12% skal der etableres en lermembran
med en tykkelse på 0.05-0.1 m jf. krav til tæthed for lermembraner med k<10-10 m/s.
22. Efter udgravning af de lavvandede vegetationszoner kan der genudlægges et tyndt lag muldjord (0.05
m) med henblik på at sikre et egnet dyrkningsmedie for vådbundsvegetationen. I tilfælde hvor jorden
vurderes at være egnet til direkte udplantning vil dette dog ikke være nødvendigt.
Rørarbejde
23. Etablering af indløb samt en evt. forderbrønd i hoveddrænet, hvis minivådområdet ikke ligger i den
direkte hovedledning. Ved indløbsrøret kan der evt. udlægges småsten/grus, der reducerer omfanget af
jorderosion, hvor indløbet sidder tæt på skråningsanlægget.
24. Etablering af bræmme elller rørføring mellem sedimentationsbassin og vådområde (Tabel 2)
25. Etablering af udløb med justérbar vandstandskontrol (Tabel 2). Udløbsrør skal være neddykket med
indløb midt i vandsøjlen af hensyn til at reducere udledningen af algebiomasse.
26. Etablering af et overløbsrør, der kan anvendes som nødudløb i tilfælde at udløbsrøret stopper til.
27. Etablering af iltningstrappe bestående af stenudlæg.
Beplantning
28. Beplantning af lavvandede vegetationszoner med vådbundsvegetation (afsnit 4), og beplantning af
skråningsanlæg med LAR-blanding der sikrer mod jorderosion og digeskred.
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4.

Vådbundsvegetation

Beplantning i vådområdets lavvandede vegetationszoner er vigtig for effekten. Planterne har ikke direkte
betydning for næringsstofeffekten, dels fordi den primære næringsstoftransport sker i efterår og vinter
samt tidlig forår, og dermed udenfor planternes primære vækstsæson, og dels fordi næringsstoffer optaget
i plantebiomasse recirkuleres ved henfald af plantebiomasse med mindre vådbundsvegetationen høstes.
Planternes primære rolle i forhold til virkemiddelseffekten er at producere kulstof til brug ved den
mikrobielle denitrifikation.
Dominerende makrofytter i velfungerende danske minivådområder er især Typha spp. (Dunhammer) og
Phragmites autralis (Tagrør).
Der er pt ikke evidens for betydningen af forskellige arter i forhold til danske minivådområders funktion og
effekt, men der er i 2016 igangsat et Grønt udviklings og demonstrationsprojekt (GUDP) ”Planteproduktion
for erhverv og natur – PLANTNAT” med det formål at udvikle en kommerciel produktion af sump-og
undervandsplanter til udplantning i minivådområder og regnvandsbassiner. Projektet fokuserer både på
vådbundsplanter, der optimerer næringsstofeffekten, øger biodiversiteten og har betydning for dyrelivet.
Der findes endnu ikke endelige resultater, men der er udarbejdet et katalog over vådbundsplanter og deres
egenskaber med mulighed for anvendelse i minivådområder ”Planter til mini-vådområder” af Beate
Strandberg, Lars Skipper og Tenna Riis. Kataloget kan downloades i udkast på PLANTNATS hjemmeside, der
også løbende vil blive opdateret med de seneste resultater
http://bios.au.dk/om-instituttet/organisation/soe-oekologi/forvaltning/plantnat/
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5. Vedligeholdelse
Minivådområder kræver som udgangspunkt ikke regelmæssig vedligeholdelse. De nyetablerede
minivådområder vil udvikle sig i takt med at vådbundsvegetationen udvikler sig, og der deponeres kulstof i
bundsedimentet.
I forhold til at sikre fosforeffekten skal sediment fra sedimentationsbassinet bortgraves. Frekvensen af
dette kan dog ikke fastsættes med det nuværende vidensgrundlag, og vil afhænge af omfanget af den
lokale sedimenttransport i dræn. Der bør således sikres adgang til minivådområdet med maskiner, der kan
varetage sedimentoprensningen. I de ældste danske minivådområder fra 2011 (6 års levetid) etableret på
morænelerslokaliteter er der endnu ikke foretaget sedimentoprensning, og der er ikke tendens til en
nedgang i P-effekten.
En fuldstændig tilgroning af minivådområdet over tid kan betyde en kanalisering af vandet, og vil i såfald
fordre at vegetationen skæres ned. Der er i de ældste danske minivådområder fra 2011 på nuværende
tidspunkt (6 års levetid) ingen tendens til tilgroning af de dybe bassiner. Langtidserfaringer og effekter af
danske minivådområder er således vigtige i forhold til på sigt at kvalificere et evt vedligholdelsesbehov.
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