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Formål 
Denne vejledning beskriver retningslinjer for etablering af konstruerede minivådområder med matrice 

(matriceminivådområder) målrettet rensning af drænvand. Vejledningen er baseret på erfaringer og 

resultater fra konstruerede minivådområder etableret i forbindelse med forskningsprojekterne 

SupremeTech (www.supremetech.dk), og  iDRÆN (www.idraen.dk). De konkrete erfaringer baserer sig på 

viden indhentet fra (i) 6 minivådområder med matrice, der blev etableret i sommer/efterår 2012 i regi af 

SupremeTech-projektet, samt (ii) et minivådområde med kombineret stuvningsbassin og filtermatrice 

etableret i efteråret 2015 i regi af iDRÆN-projektet.  

Vejledningen vil blive opdateret i takt med at der erhverves ny viden om anlægsmæssige forhold, samt 

driftsmæssige forhold fra de eksisterende SupremeTech- og iDRÆN-anlæg.  

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 med matrice (og 

stuvningsbassin) 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 indeholder i overvejende grad kvælstof i form af nitrat-N. I 

vådområder omdannes nitrat-N (N) til atmosfærisk kvælstof, N2, via mikrobiel denitrifikation. Fosfor (P) 

tilbageholdes i minivådområdet primært ved sedimentation af partikulært bundet P eller ved at opløst P 

bindes til adsorbenter der eventuelt tilføres sammen med drænvandet, og/eller adsorbenter, der findes i 

eller er tilsat matricen. Fosforbalancen for de danske matricevådområder er endnu ikke opgjort. 

Med hensyn til optimal fjernelse af kvælstof er det vigtigt at følge nogle designmæssige retningslinjer. 

Virkemiddelseffekten er en funktion af vandtemperatur og drænvandets opholdstid i matrice-delen af 

minivådområdet. En høj temperatur og lang opholdstid giver den største kvælstoffjernelse – op til 100 %, 

men dette kan give uønskede sideeffekter i form af sulfidproduktion, som lugter af rådne æg og sluttelig 

også metandannelse. Fosforeffekten er ikke styret af disse parametre. Afstrømningen af drænvand varierer 

betydeligt over året samt geografisk mellem geo- og klimaregioner. Typisk er drænafstrømningen i 

sommerperioden (juni-september) lav eller ikke eksisterende. Lav drænafstrømning giver lange 

opholdstider for drænvandet i matricen, og dette skal håndteres for at undgå uønskede sideeffekter. 

Størstedelen af næringsstoftransporten forekommer dog fra oktober til maj, hvor drænafstrømningen er 

domineret af meget varierende og ofte høje vandføringer og dermed lavere opholdstider i 

minivådområdet. I forhold til minivådområder med overfladestrømning har matriceminivådområder en 

højere kvælstofreduktionseffektivitet ved lavere vandtemperaturer og kortere opholdstider (Hoffmann og 

Kjærgaard, 2017; Kjærgaard et al., 2017).  

De 6 ældste danske minivådområder med matrice er igangsat i efteråret 2012. Der er således kun 

begrænset viden om langtidseffekter med hensyn til virkemiddelseffekt og vedligeholdelse over tid. Der er 

dog allerede kendskab til sideeffekter, der skal håndteres for at opnå optimale resultater. Vejledningen vil 

blive opdateret i takt med, at der opnås mere erfaring med langtidseffekter og vedligeholdelse.  

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 

http://www.supremetech.dk/
http://www.idraen.dk/


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 tilfælde af mangelfuldt kendskab 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.  

 

 

http://www.idraen.dk/


2. Design af matriceminivådområde  

2.1 Matriceminivådområdets størrelse 
På baggrund af SupremeTech-resultaterne er der udviklet modeller, der beskriver sammenhængen mellem 

kvælstofreduktionseffektivitet og de styrende parametre vandtemperatur og hydraulisk opholdstid (HRT) 

Hoffmann & Kjærgaard, 2018a (submitted). Sammenhængen mellem nitrat-N reduktionseffektivitet, HRT 

og drænvandstemperatur er vist i figur 2 (Gengivet i modificeret form fra Hoffmann & Kjærgaard, 2018a).  

 

Figur 2. Sammenhæng mellem nitrat-N reduktionseffektivitet (%), HRT (dage) og drænvandstemperatur på 

basis af SupremeTech modellerne (Gengivet i modificeret form fra Hoffmann & Kjærgaard, 2018a). 

Modellerne er efterfølgende valideret på et uafhængigt datasæt med overbevisende resultater (Hoffmann 

& Kjærgaard, 2017; Hoffmann & Kjærgaard, 2018b). Optimalt bør matriceminivådområder således 

dimensioneres med udgangspunkt i årstidsvariationen i den lokale drænafstrømning 

(afstrømningshydrograf). I praksis er årstidsvariationen af lokale drænafstrømning dog meget betydelig 

(Kjærgaard et al., 2016), og forudsætter 3-5 års målinger for at opnå klimanormaliserede afstrømningsdata 

(Kjærgaard et al., 2016), hvis dette er muligt.   

På baggrund af eksisterende datasæt fra 12 drænvandsstationer (Kjærgaard et al., 2017) er der med 

udgangspunkt i SupremeTech-modellerne beregnet en årlig gennemsnitlig N-reduktion i procent  for målte 

dræn-afstrømninger for georegion Øst (Jylland), Nord og Midt (Georegionernes beliggenhed er vist i bilag 

2). Drænafstrømningsdata omfatter kontinuert målte tidsserier dækkende to til fire år i perioden 2013-

2016. Kontinuert målte vandføringer (L/s) er omregnet til hydraulisk opholdstid (HRT), hvor der i scenarie-

beregningerne er anvendt gennemsnitlige daglige vandføringer (m3/dag). Drænvands-temperaturen er 

baseret på manuelle målinger foretaget én eller to gange månedligt. For årene 2013 og 2014 er der 

anvendt drænvandstemperatur fra en enkelt drænvandsstation beliggende i georegion midt, mens der for 

årene 2015 og 2016 er der anvendt drænvandstemperatur fra fire målestationer beliggende i georegion 

øst, midt og nord. Resultaterne er beskrevet detaljeret i Kjærgaard et al. (In prep).  Beregninger af 

kvælstofreduktionseffektiviteten på baggrund af eksisterende drænafstrømningsdata ved anvendelse af to 

SupremeTech design-modeller viser, at der ved et filtermatriceareal på 0,2-0,25% af drænoplandet (ved 1 

m matricedybde) kan opnås en gennemsnitlig årlig kvælstofreduktionseffektivitet i forhold til tilførslen på 
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50 ± 10% for højbundsarealer med drænafstrømning i perioden oktober til maj, mens arealer på 

lavbundflade (i.e. Litorinafladen) med helårlig afstrømning generelt har en højere årlig 

kvælstofreduktionseffektivitet  (Kjærgaard al., 2017) (Fig. 3).   

 

Figur 3. Estimeret gennemsnitlig årlig N-reduktion (%) for to forskellige filterdesign (H1 og V3) for aktuelle målte 

drænafstrømningsdata i georegion Øst (Jylland), Midt og Nord (hhv. Højbund og Litorinaflade). Spredningen 
(standardafvigelsen på gennemsnitsestimatet) udtrykker den klimatiske variation på den enkelte drænstation 
dækkende to-fire år inden for måleperioden 2013-2016. Stiplede linjer angiver 50 % årlig N-reduktion. Resultaterne er 
gengivet fra Kjærgaard et al. (2017).   

Det giver således god mening at bruge eksisterende geo- og klimaregionale drænafstrømningstidsserier til 

at beregne gennemsnitlige kvælstofreduktionseffektiviteter.  Geo-region Øst (Sjælland) er kun 

repræsenteret i analysen i Kjærgaard & Hoffmann et al. (2017) med et enkelt måleår, og derfor ikke 

generelt repræsentativ, og de øvrige georegioner er ikke repræsenteret i analysen. SupremeTech-

modellerne kan dog tilsvarende anvendes på foreliggende tidsserier for disse georegioner.  

2.2 Udformning af matriceminivådområde  
Matriceminivådområder består grundlæggende af et bassin, der tillader drænvandet at gennemstrømme 

en filtermatrice, der bidrager til anaerob omsætning af nitrat ved mikrobiel denitrifikation. To elementer 

har relevans for udformning af filtermatricen hhv.  (i) sammensætningen af matricen og (ii) den hydrauliske 

løsning.  

Sammensætning af filtermediet blev aftestet i SupremeTech projektet, hvor pileflis iblandet knuste 

muslingeskaller blev fundet at være det mest effektive filtermedie (Bruun et al., 2016). Efterfølgende 

feltforsøg har dog vist, at der kan opnås tilsvarende høje effekter ved en ren pileflis-blanding (Hoffmann & 

Kjærgaard, 2017; Hoffmann & Kjærgaard, 2018b). 

 



2.2.1 Hydraulisk design 

Tre hydrauliske løsninger hhv. strømning vertikalt ned, vertikalt op og horisontalt blev testet  i 

SupremeTech-projektet (Figur 4).  Vandgennemstrømningen er i alle design-løsninger drevet af gravitation 

(højdeforskel mellem ind- og udløb til/fra filtret). De vertikale design har ved samme filterdimension  to 

fordele: i) grundet større indløbsareal er infiltrationskapaciteten større, og ii) det større indløbsareal 

mindsker risikoen for tilstopning, hvilket potentielt kan være et problem i denne type konstrueret 

vådområde.  Resultaterne fra SupremeTech-projektet viser dog, at det horisontale design fungerer bedre 

mht. til kvælstoffjernelse (Hoffmann & Kjærgaard, 2018, submitted). I SupremeTech-designet er matricerne 

10 x 10 meter og med en aktiv dybde på ca. 1 meter. For det vertikale design giver det en strømningsvej på 

1 meter, mens strømningsvejen er 10 meter ved horisontalt flow.  

 

2.2.2 Fordeling af drænvand afhængigt af hydraulisk design 

Ved horisontalt flow er der etableret en indløbsfaskine og udløbsfaskine bestående af hele muslingeskaller 

(Figur 4, nederst). Vandets fordeles over hele indløbsfladen via et Ø250 mm fuldslidset drænrør (Figur 5). 

Udløbet er konstrueret på tilsvarende vis, ved at vandet opsamles via et fuldslidset drænrør placeret på 

tværs af hele udløbsfladen og forbundet til selve udløbet via et T-stykke.  

I det vertikale design med strømning nedad  fordeles indløbsvandet i flere fuldslidsede drænrør, der ligger 

fordelt ud over indløbsfladen i selve matricematerialet (i.e. pileflis og knuste muslingeskaller), mens 

udløbet som også består af flere fuldslidsede drænrør dækkende udløbsfladen er lagt i hele 

muslingeskaller, og som igen samles i et udløbsrør (Figur 6). 

I det vertikale design med strømning opad ligger indløbsrørene i bunden i et lag af hele muslingeskaller, 

mens udløbsrørene ligger fordelt ud i hele overfladelaget af selve matricen (Figur 7). Indløbs- og 

udløbsfaskinerne er adskilt fra selve matricen af grovmaskede plastiknet (maskestørrelse ca 3 x 3 mm). 

 

For begge vertikale design bør man grundet den korte strømningsvej tilstræbe at indløbsvandet fordeles 

jævnt over hele indløbsfladen ved anvendelse af mange tætliggende fordelerrør således at man undgår 

”døde volumer” dvs. områder af matricen der ikke hele tiden modtager frisk vand idet dette kan nedsætte 

effektiviteten 



 

Figur 4. Principskitse af design for konstrueret vådområde med matrice efter SupremeTech design. Øverst vertical 
strømning nedad. Midt vertikal strømning opad. Nederst horisontal strømning. Det skrå rør der stikker op til 
overfladen lige før flowmålerbrønden er et renserør (www.supremetech.dk; Kjærgaard & Hoffmann, 2013). 

 

I de ovennævnte eksempler er højdeforskellen  25 cm (i.e. den højdeforskel der er mellem indløb og udløb, 

og som driver vandet gennem anlægget). Den hydrauliske gradient skal tilpasses den præcise  

dimensionering, man måtte vælge. Den hydrauliske gradient skal tilpasses matrice-materialets hydrauliske 

egenskaber, nærmere betegnet materialets hydrauliske ledningsevne. 

  

http://www.supremetech.dk/


  

Figur 5. Konstruktionstegning for matriceminivådområde med horisontal strømning. Til venstre ses en indløbsbrønd 

der leder drænvand til indløbsfaskinen, og til højre ses udløbsfaskinen der leder drænvandet til en brønd med en 

flowmåler og videre til en udløbsbrønd, hvor vandet iltes ved simpelt at plaske ned på bunden af brønden 

(Skitsetegning Peter Nielsen Orbicon). 

  

Figur 6. Konstruktionstegning for matriceminivådområde med strømning vertikalt nedad. Til venstre ses en 

indløbsbrønd der leder drænvand ud i toppen til flere fuldslidsede drænrør, der ligger fordelt ud over indløbsfladen og 

i bunden ses udløbsfaskinen hvor flere fuldslidsede drænrør ligger fordelt ud over bunden inden de samles til et udløb 

der fører til en brønd med en flowmåler og her fra videre til en udløbsbrønd, hvor vandet iltes ved simpelt at plaske 

ned på bunden af brønden (Skitsetegning Peter Nielsen Orbicon). 

 

Figur 7. Konstruktionstegning for matriceminivådområde med strømning vertikalt opad. Til venstre ses en 

indløbsbrønd der fører vand ud i bunden til indløbsfaskinen med flere fuldslidsede drænrør. I toppen samler flere 

fuldslidsede drænrør vandet inden det samles til et udløb der fører til en brønd med en flowmåler og her fra videre til 



en udløbsbrønd, hvor vandet iltes ved simpelt at plaske ned på bunden af brønden (Skitsetegning Peter Nielsen 

Orbicon). 

2.3 Udformning af minivådområde med stuvningsbassin og horisontal-vertikal matrice 

2.3.1 Stuvningsbassin/Sedimentationsbassin 

Stuvningsbassinet har til formål at udjævne store afstrømningshændelser (peak flows) således at den 

hydrauliske belastning af matricen reduceres, hvorved opholdstiden forlænges og dermed forbedres 

kvælstoffjernelsen under høje afstrømningshændelser (Figur 7). Stuvningsbassinet kan samtidig fungere 

som sedimentationsbassin, der kan  tilbageholde sediment - herunder partikelbundet fosfor – og nedsætte 

risikoen for tilstopning af matricen.  

 

Specifikationer til forbassin/sedimentationsbassin 

1. Stuvningsbassinets volumen bør som minimum have samme volumen som matricen, hvor 

stuvningsvolumen svarer til volumen mellem minimum og maximum vandstand. 

2. Dræntilløbet til stuvningsbassinet kan etableres via en fordelerbrønd i hoveddrænet, hvor det 

oprindelige hoveddræn bevares som nødoverløb, der kan benyttes i forbindelse med en eventuel 

oprensning af stuvningsbassinet.  

3. Faldhøjden på drænindløbet til stuvningsbassinet etableres så der ikke stuves vand bagud i 

drænsystemet. Drænindløbet kan etableres med frit udløb. Dette vil være en fordel i tilfælde, hvor 

der ønskes prøvetagning.  

4. Stuvningsbassin/sedimentationsbassin skal etableres, så der er mulighed for oprensning af 

sediment i forbindelse med vedligeholdelse.  

5. Stuvningsbassinet etableres med variabel vandspejlskote svarende til den nødvendige 

stuvningskapacitet (pkt. 1). Vandstanden reguleres ved hjælp af et vertikalt stillet, åbent perforeret 

rør (øverste 0.5 m) med stor diameter, der er tilkoblet indløbsrøret til matricedelen af vådområdet. 

Overgangen mellem stuvningsbassin/sedimentationsbassin og matrice sker ved rørføring. Røret føres ind i 

toppen af matricen på tværs af længderetningen. Det tværstillede rør skal fungere som fordelerør af 

vandet, og skal således være perforeret, men lukket lukket i enden. 

 



Figur 8. Matrice vådområde med stuvningsbassin. Skematisk tegning af iDRÆN anlæg ved Odder (www.idræn.dk). 

Matricedelen i anlægget ved Odder består udelukkende af pileflis (Figur 8). Anlægget er 8 meter bredt og 

31 meter langt og den aktive dybde er ca. 1 meter. Herudover er der et dæklag i toppen (i.e. umættet zone) 

på ca. 30 cm. Vandet fordeles via et tværstillet rør der ligger i toppen af flisen. Røret er forsynet med huller 

der fordeler vandet jævnt over hele indløbsbredden (Figur 8). Udløbet ligger i modsatte ende i bunden af 

matricen, men matricen er dog stadig helt vandfyldt, da vandstanden bestemmes af udløbbsrørets højde i 

udløbsbrønden. 

Udløbet består af en række fuldslidsede drænrør, der er indbyrdes forbundne og som til sidst ender i et 

egentligt udløbsrør. Udløbsrørene ligger i en faskine af muslingeskaller. Matrice og udløb er adskilt af et 

grovmasket plastiknet. 

 

 

 

 



 

Foto af iDRÆN matriceminivådområde med stuvningsbassin. Forrest i billedet ses det store vertikalt stillede 

perforerede rør, der passivt styrer vandstanden i forbassinet (www.idraen.dk).  

 

Foto t.v. viser nærbillede at den passive vandstandsregulator i stuvningsbassinet. T.h. ses en del af 

udløbsrørene i matricedelen. I den aktuelle situation er vandstanden i sit laveste niveau, da perforeringerne  

ikke er tydelige på fotoet.  

http://www.idraen.dk/


2.4 Hydrauliske effektivitet af matricen 

Uhensigtsmæssig placering af ind- og udløb samt utilstrækkelige ind- og udløbsfaskiner kan bidrage til 

præferentielle strømningszoner, reduceret hydraulisk effektivitet og dermed en mindre renseeffekt. Ved 

konstruktion af matricedelen af vådområdet er det vigtigt at optimere den hydrauliske effektivitet – dvs. 

optimere udnyttelsen af hele matricevolumenet. Dette gøres mest effektivt ved at sørge for at 

indløbsvandet fordeles jævnt over hele indløbsfladen. En indløbsfaskine bestående af f.eks. hele 

muslingeskaller, LECA nødder eller lignende, hvori der ligger et stort fordelerrør anbefales. Udløbet 

konstrueres på tilsvarende måde  

Anvendes designet med kombineret horisontalt-nedadgående strømning kan indløbet lægges på tværs af 

flisoverfladen i hele bredden. Udløbet fra matricen skal ligge i en faskine i modsatte ende i bunden af 

anlægget. Udløbet bør bestå af en række fuldslidsede drænrør, der til sidst samles til et udløb der leder 

vandet til geniltningsenheden. 

 

2.5 Hydraulisk kapacitet af matricen  

Det er væsentligt at sikre at minivådområdet ikke begrænser drænafstrømningen, hvorved der ville opstå 
risiko for stuvning bagud i drænsystemet eller risiko for overfladeafstrømning. Den hydrauliske kapacitet 
(Q) af filtermatricens skal således kunne håndtere de maksimale hydrauliske belastninger på lokaliteten, 
Qdræn.   

Med kendskab til Ksat for filtermediet (Canga et al., 2014) kan den hydrauliske kapacitet således justeres ved 

at ændre på indløbsoverfladearealet (A), forskellen mellem ind- og udløbskote (H) samt matricelængden 
(L).  

 

Med kendskab til Ksat for filtermediet (Canga et al., 2014) kan den hydrauliske kapacitet således justeres ved 

at ændre på indløbsoverfladearealet, forskellen mellem ind- og udløbskote (H) samt matricelængden (L).  

Canga et al., (2014) har udviklet modeller til at estimere Ksat som funktion af filtermediets kornstørrelses-
fordeling: 

log𝐾𝑆𝐴𝑇 = 4.66 + 0.63 × log(𝐷20) + 0.94 × log (𝐷50),  

D20 og D50 er kornstørrelses diameteren hvor henholdsvis 20 % af partiklerne og 50 % af partiklerne er 
mindre udtrykt i vægt. KSAT er udtrykt i cm dag-1 og kornstørrelsen i mm. Man må således lave en 
kornstørrelsesfordeling på den aktuelle flis for at få Ksat. 

Sammenhæng mellem Qmatrice, Ksat, A, H, L for hhv. en filtermatrice med hhv. horisontal eller vertikal 

gennemstrømning er illustreret i figur 8, hvor dimensioneringsparametrene fremgår af tabel 1.  

Matricen er etableret med en dybde på 1 m og med en længde × bredde på 10×10 m2. 

Indløbsoverfladearealet A er således på 10 m2 ved horisontal gennemstrømning, men på 100 m2 ved 

vertikal gennemstrømning. Transportlængden er tilsvarende 10 m ved horisontal og 1 m ved vertikal 

gennemstrømning.  
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Tabel 1. Dimensioneringsparametre anvendt ved beregningseksempel i figur 8 
 Horisontal strømning Vertikal strømning 

Bassin dybde (m) 1 1 

Længde×bredde (m2) 10×10 10×10 

A: Indløbsareal (m2) 10 100 

L: Transportlængde 10 1 

Ksat: Matrice ledningsevne (cm/dag)* 0,45×106  0,45×106 

H: Hydraulisk gradient (m) 0,15; 0,25; 0,5 0,15; 0,25; 0,5 

* Baseret på målinger af Canga, E. (2014). Upublicerede resultater 

Beregningseksemplet illustrerer at man ved at ændre parametrene A, L og H (dH) kan dimensionere 

filtermatricen til den hydrauliske kapacitet der matcher Qdræn for lokaliteten (Fig. 9). For den aktuelle 

dimensionering giver horisontal strømning en væsentlig lavere hydraulisk kapacitet (Qmatrice) 

sammenlignet med vertikal strømning (Fig. 9a). Tilsvarende ses at en forøgelse af den hydrauliske gradient 

kun øger Qmatrice moderat for såvel vertikal som horisontal strømning (Fig. 8a). Matricens hydrauliske 

kapacitet (Qmatrice) er direkte proportional med indløbsarealet (A), og en forøgelse af dette har således 

stor betydning (Fig. 9b). 

 

Figur 9. Beregningseksempler der illustrerer hvordan matricens hydrauliske kapacitet varierer med hhv. (a) hydraulisk 

gradient H (dH) for hhv. horisontal og vertikal strømning gennem matrice med samme dimension (Tabel 1), og (b) 

indløbsoverfladeareal (A) for en matrice med L = 1 m, og H = 0,25 m.  

 

For danske lokaliteter er vintervandføringen i dræn typisk i størrelsesorden 1 l/s/ha, hvor enkelte peak-

hændelser kortvarigt kan komme op på hhv. 2-3 l/s/ha. Dette betyder at der fra et 100 ha drænopland 

typisk forventes vandføringer på maksimalt 100-300 L/s, hvilket der kan tages højde for ved dimensionering 

af matricen med/uden stuvningsbassin.       

 

 

 

Hydraulisk gradient dH (m)

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

H
y
d

ra
u

lis
k
 k

a
p

a
c
it
e

t 
Q

m
a

tr
ic

e
 (
L

/s
)

1

10

100

1000

Vertikal

Horisontal

Indløbsoverfladeareal A (m
2
)

0 20 40 60 80 100 120

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

(a) (b) 



3. Dimensionering og beregninger 
De modeller der foreløbig er udviklet til beskrivelse af kvælstoffjernelsen er vist i nedenstående tabeller, for 

henholdsvis procentuel fjernelse af total kvælstof (tabel 2; TN) og nitrat (NO3-N; tabel 3). Modellerne er 

udviklet på baggrund af to års intensive målinger og er meget enkle og med høj forklaringsgrad. 

Kvælstoffjernelsen er en funktion af temperaturen (Celcius) og vandets opholdstid i matricen (HRT). Da det 

har vist sig, at temperaturen ikke ændrer sig mellem indløb og udløb, grundet træflisens isolerende 

egenskaber, kan målte drænvandstemperaturer umiddelbart anvendes ved beregningerne. Modellerne er 

uafhængig af kvælstofkoncentrationen i området 4 – 15 mg N l-1 (Der haves data der dækker dette interval).  

Tabel 2. Modeller for beregning af procentuel total kvælstoffjernelse i matrice med horisontal strømning 

(nr. 1 & 2) vertikal opadgående strømning (nr. 3 & 4) og vertikal nedadgående strømning (nr. 5 & 6). 

CW1+3+5 har 50 % pileflis og 50 % muslingeskaller. CW2+4+6 har 75% pileflis og 25 % muslingeskaller. 

Gengivet fra Hoffmann & Kjærgaard, 2018a. 

# CW Significance of models Model % TN fjernelse R2 

CW1 F(2,102)=368.8, p<0.0001) TN2 = -2272 + 597.1*Celsius + 982.7*HRT    0.8761 

CW2 F(2,103)=321.0, p<0.0001) TN2 = -1923 + 566.5*Celsius + 936.8*HRT 0.8591 

CW3 F(2,102)=303.8, p<0.0001) TN = -4.389 + 3.976*Celsius + 8.675*HRT 0.8534 

CW4 F(2,103)=297.7, p<0.0001) TN = 0.700 + 3.814*Celsius + 8.875*HRT 0.8521 

CW5 F(2,104)=358.4, p<0.0001) TN1.5 = -159.4 + 59.82*Celsius + 86.47*HRT 0.8709 

CW6 F(2,102)=290.7, p<0.0001) TN2 = -1720 + 606.7*Celsius + 621.1*HRT 0.8478 

 

Tabel 3. Modeller for beregning af procentuel nitratfjernelse i matrice med horisontal strømning (nr. 1 & 2) 

vertikal opadgående strømning (nr. 3 & 4) og vertikal nedadgående strømning (nr. 5 & 6). CW1+3+5 har 50 

% pileflis og 50 % muslingeskaller. CW2+4+6 har 75% pileflis og 25 % muslingeskaller.   Gengivet fra 

Hoffmann & Kjærgaard, 2018a. 

# CW Significance of models Model  % NO3 fjernelse R2 

CW1 F(2,102)=300.5, p<0.0001) NO31.5 = -154.2 + 62.11*Celsius 10 2.2*HRT    0.8521 

CW2 F(2,103)=320.4, p<0.0001) NO32 = -2236 + 655.7*Celsius +  974.8*HRT 0.8588 

CW3 F(2,103)=378.1, p<0.0001) NO3 = -5.990 + 4.238*Celsius + 9.397*HRT 0.8798 

CW4 F(2,103)=336.3, p<0.0001) NO3 = -1.491 + 4.332*Celsius + 8.693*HRT 0.8669 

CW5 F(2,106)=260.5, p<0.0001) NO31.5 = -174.1 + 65.55*Celsius + 92.79*HRT 0.8304 

CW6 F(2,102)=306.2, p<0.0001) NO32 = -1947 + 711.3*Celsius + 606.1*HRT 0.8544 

 

Opholdstiden, HRT, beregnes på følgende måde: 

𝐻𝑅𝑇 =
𝑝𝑟𝑖𝑚æ𝑟 𝑝𝑜𝑟ø𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (𝑚3)

𝑓𝑙𝑜𝑤𝑟𝑎𝑡𝑒𝑛 (𝑚3 𝑑𝑎𝑔⁄ )
 X 24   (Ganges med 24 for at få opholdstiden i timer) 

se bilag 1 for en nærmere beskrivelse og beregning af porøsitet 

4. Konstruktion af matrice mhp at minimere negative afledte effekter 
Minivådområder med matrice kan være for effektive specielt ved højere temperaturer og længere 

opholdstider, hvilket typisk vil være i sommerhalvåret, hvor temperaturen er høj og afstrømningen af 

drænvandet falder markant eller helt ophører.  Total kvælstoffjernelse medfører at andre biogeokemiske 

processer initieres eller øges markant i hastighed. Sulfat  (SO4
2-)  reduceres til sulfid og afgives til luften som 



svovlbrinte (H2S), og det lugter som rådne æg. Det har samtidig kunnet konstateres at der sker en emission 

af metan(CH4)  til luften og som opløst gas i udløbsvandet (Bruun et al., 2017a,b).  Lattergas udledes 

ligeledes som opløst gas i udløbsvandet, hvorimod emission af lattergas direkte til luften har været meget 

sporadisk eller ikke eksisterende (Bruun et al., 2017a,b). 

4.1 Konstruktion der afværger metan emission fra matricen 

Det er relativt nemt at løse problemet med emission af metan ved at der etableres et umættet lag af træflis 

over den aktive vanddækkede matrice. I det umættede dæklag iltes metan til CO2. Dæklaget skal have en 

tykkelse på minium 20 cm, men det anbefales at starte med et dæklag på 50 cm, da træflisen langsomt 

synker sammen fordi den nedbrydes og dermed langsomt forsvinder. Emitteret svovlbrinte vil ligeledes 

blive iltet i det umættede dæklag. 

4.2 Tiltag der minimerer sulfiddannelse 

Sulfid opløst i udløbsvandet bliver frigivet til luften i forbindelse med geniltningen af udløbsvandet, der 

starter i iltningsbrønden. Sulfiddannelse er ikke ønskeligt, så derfor bør matriceminivådområder etableres 

så sulfatreduktionen ikke foregår eller kun forekommer i meget begrænset omfang. Den optimale løsning 

er, at kvælstoffjernelsen i matricen ikke er fuldstændig, men maksimalt 90 %. Dette kan opnås ved 

forskellige tiltag hhv.:  i) at sørge for den rette dimensionering af matricen (i.e. kendskab til 

drænvandshydrografen og fastlæggelse af maksimal HRT,) ii) at lukke for gennemstrømning i matricen i 

perioder med begrænset eller ingen drænvandsvandføring (typisk sommerperioden /sommerhalvåret), iii) 

reducere drænvandets opholdstid (HRT) i matricen i perioder med begrænset vandføring (typisk 

sommeperioden/sommerhalvåret). Vandets opholdstid kan reduceres meget enkelt ved at sænke 

vandstanden i matricen, hvorved volumet  reducereres, Iv) for anlæg med et forbassin kan der lukkes for 

gennemstrømning af matricen i sommerperioden/ sommerhalvåret og lade forbassinet fungere som et 

minivådområde med åben vandflade.  

Lukkes af for matricen bør denne stå vandfyldt, da en tør matrice hurtigere nedbrydes end en vandfyldt 

matrice. Indløbet lukkes mens udløbet holdes åbent så nedbørshændelser der overstiger matricens 

vandfyldte porevolumen kan afstrømme. 

Med hensyn til tab af lattergas via udløbsvandet har det vist sig, at tabet minimeres markant såfremt man 

undgår sulfatreduktion og metandannelse – altså holder kvælstoffjernelsen under 90 % som nævnt 

ovenfor. 

4.3 Geniltning af udløbsvandet 

Manglende geniltning af udløbsvandet vil kunne udgøre en alvorlig negativ sideeffekt såfremt en recipient 

modtager iltfattigt udløbsvand, da visse fisk og smådyr er yderst følsomme overfor manglende iltmætning 

og kan dø hvis ikke der er fuld iltmætning. Imidlertid er de ekstreme koncentrationsniveauer vigtigere end 

gennemsnitsniveauer, ligesom varigheden af særlige iltforhold er af betydning. Generelt er fisk og smådyr 

de mest følsomme organismegrupper overfor lave iltkoncentrationer. Jævnfør de engelske UPM standarder 

for udledning af spildevand og en modificeret version heraf, anvendt i Holland, må hændelser med varighed 

>24 timer ikke antage minimumværdier af iltkoncentrationer under hhv. 6 mg O2 l-1   ~ 60 % mætning (UPM) 

og 7 mg O2 l-1  ~ 70 % mætning (Holland) for at kunne overholde direktivforpligtelserne jævnfør VRD. I 

begge standarder beskrives, at minimumkoncentrationer skal øges til 9 mg O2 l-1 (~90 % mætning) hvis der 

er særligt følsomme forhold såsom ørred- eller laksegydebanker. Hvis en minimumsmætning i udløbsvand 

svarer til 40-50 % kan det omsættes til aktuelle koncentrationer på < 5 mg/L i dagtimer og < 3-4 mg/L i 

nattetimer om sommeren (100 % mætning svarer ca. til 10 mg O2 l-1). Hvad iltkoncentrationen bliver i 



vandløbet afhænger naturligvis af størrelsen af bidraget fra minivådområdet ift. den samlede vandføring, 

og hvor lang en strækning der påvirkes af lave iltkoncentrationer afhænger især af vandets turbulens.  

Etablering af en iltningsbrønd, hvor udløbsvandet plasker ned på bunden bør derfor være obligatorisk på 

alle anlæg hvor de topografiske forhold tillader det (se foto). Iltningsbrønden bør være forsynet med et 

aggregat – f.eks. en eller flere hullede plader – der spreder vandet ud i hele bønden inden det rammer 

bunden. Hvis ikke der kan etableres en iltningsbrønd skal udløbskanalen være noget længere. 

Udløbskanalen bør udformes som en iltningstrappe eller bestå af stenudlæg hvorigennem vandet risler for 

at blive geniltet. Resultaterne har indtil nu vist, at geniltningsbrønden er det det mest effektive med en 

geniltning på ca 50 - 65 % (dvs. 5-6 mg O2 l-2, varierer med temperaturen over året). Udløbskanalen bør 

”overdimensioneres” således at vandet får tid til at risle gennem stenudlægget. Geniltningen i 

udkøbskanalen er dog ikke nær så effektiv som i iltningsbrønden, og afstanden til den nærliggende 

recipient bør derfor som minimum være 100 – 150 meter.  

Biokemisk iltforbrug, BI5,kan udgøre et problem hvis der ikke sørges for geniltning.  Generelt er 

gennemsnitlige BI5 koncentrationer omkring 2 mg O2 L-1 forbundet med markante reduktioner (>50 %) i 

forekomst af en række ilt-følsomme arter af især vårfluer, døgnfluer og slørvinger (Friberg et al., 2010).   

Baattrup-Pedersen et al. (2016) har endvidere vist, at sandsynligheden for økologisk målopfyldelse (målt 

med DVFI – Dansk Vandløbsfaunaindeks) aftager med stigende BI5 koncentrationer. Ved BI5 koncentrationer 

omkring 2 mg O2 L-1 er sandsynligheden for målopfyldelse reduceret til 60 %. Resultater fra testanlæggene 

ved Gjern i 2014 har vist BI5 koncentrationer i udløbsvandet inden geniltning lå i området 2,0 – 4,7 mg O2 L-

1, men som efter geniltningen faldt til 1,9 mg O2 l-1. Yderligere resultater for årene 2015 – 16 – 17 viser en 

gennemsnitlig BI5 på 0.89 mg O2 L---1 (max 1,68 mg O2 l-1) i udløbsvandet efter geniltning. Dette falder i tråd 

med at der ikke har været udledning af organisk stof (målt som TOC) idet indløbskoncentrationer og 

udløbskoncentrationer ikke har været statistisk forskellige.  

På baggrund af de indtil nu opnåede resultater vedrørende geniltning og BI5 kan det konkluderes: 

- At der kan opnås god geniltning i iltningsbrønd med simpelt aggregat 

- At iltningsbrønden skal efterfølges af en iltningstrappe eller iltningskanal med udlæg af sten.  

- At god geniltning/maksimal geniltning sikrer meget lav BI5  

 

BMK: Indskud af en ekstra iltningsbrønd, hvor topografien tillader kunne være en supplerende 

mulighed, men dette er ikke undersøgt 

Krav:  

- At længden af iltningstrappe/iltningskanal som minimum er 75 meter 

- At afstanden til nærmeste recipient er 100 meter. Afstanden kan dog reguleres i forhold til en konkret 

vurdering af vandføringen i recipienten og vandføringen i minivådområdet- gælder kun hvis der er tale 

om et vandløb. Er recipienten en sø skal afstandskravet overholdes 

- Er minivådområdet ikke forsynet med iltningsbrønd skal der lægges yderligere 150 meter til afstanden 

til recipienten 

Afstanden til recipienten defineres som den afstand udløbsvandet skal tilbagelægge for at nå recipienten. 

Ovenstående er baseret på foreløbige målinger og kan blive genstand for ændringer 

 



5. Forhold vedrørende anlæg af minivådområde 
Forud for etablering af minivådområde forudsættes de nødvendige kommunale godkendelser at være 

indhentet. Man skal være opmærksom på sagsbehandlingstiden og være forberedt på at kunne besvare 

forhold vedrørende negative sideeffekter. Tage højde for eventuel VVM screening. 

5.1 Forundersøgelser 

Når man kender placering og størrelse af det drænsystem, der skal forsyne matriceanlægget med dræn-

vand skal der foretages en topografisk opmåling af projektområdet – herunder skal 

drænindløbets/drænindløbenes kote(r)  fastsættes og tilsvarende skal udløbskoten fra matriceanlægget 

fastsættes, således at man får præcis viden om den højdeforskel, der skal drive drænvandet gennem 

anlægget. I testanlæggene ved Gjern i Midtjylland er anvendt en højdeforskel på 25 cm over en strækning 

på 10 meter ved horisontalt flow design (svarende til en hydraulisk gradient på 2,5 cm - i.e. fald per 

løbende meter). I slutningen af dette afsnit er et eksempel på hvordan man i praksis kan foretage en 

dimensionsberegning med begrænset viden om lokalområdet 

Haves der information om drænvandsafstrømningen i det pågældende område er det vigtigt at inddrage 

denne information af hensyn til den nøjagtige dimensionering af matricen. Er der mulighed for at foretage 

drænvandsmålinger inden anlægget etableres kan det absolut anbefales også selvom det ikke er flerårigt – 

men med behørig iagtagelse af de aktuelle klimatiske forhold (nedbør og temperatur) i måleperioden. Er 

denne information ikke til stede kan man som rettesnor anvende informationen fra kapitel 2.1 ovenfor. 

Forundersøgelser bør indeholde en vurdering af lerindholdet i den jord der skal udgøre bassinbund og sider 

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 

1. Muldafrømning: de øverste 0.3 m kan udbringes på marken.   

2. Udgravning af råjord.  En del af råjorden kan anvendes 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. 

3. Ved udgravning af bassiner – både stuvningsbassin og matrice - skal hele den udgravede flade vurderes 

mht. til lerindhold. 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.  

4. Skråningsanlæg skal opbygges med maks. 30o hældning. Her henvises i øvrigt til kommunale 

godkendelser vedr. sikkerhedsregler for åbne bassiner.  

Rørarbejde 

5. Etablering af indløb samt en evt. fordelerbrønd i hoveddrænet, hvis minivådområdet ikke ligger i den 

direkte hovedledning. Hvis der etableres et stuvningsbassin kan der ved indløbsrøret udlægges 

småsten/grus/betonfliser, der reducerer omfanget af jorderosion, hvor indløbet sidder tæt på 

skråningsanlægget.   

6. Etablering af rørføring mellem stuvningsbassin og matricedelen af vådområdet.   

7. Rørdiameter på den samlede rørføring bør være identisk med eller større end hoveddrænet med 

henblik på at sikre tilstrækkelig hydraulisk kapacitet. 



8. Etablering af et overløbsrør i stuvningsbassin, der kan anvendes som nødudløb i tilfælde af at indløbet 

til matricen stopper til.  

9. Etablering af et overløbsrør i matricedelen, der kan anvendes som nødudløb i tilfælde at udløbsrøret 

stopper til.  

10. Etablering af tømningsrør i både stuvningsbassin og  matricedelen af vådområdet, der kan anvendes i 

tilfælde af vedligholdelse og behov for hel eller delvis tømning af anlægget for vand.  

11. Geniltning af udløbsvandet. Hvis der er tilstrækkelige faldforhold bør man starte med at ilte vandet i en 

brønd, hvor vandet plasker ned på bunden. Herefter kan man etablere iltningsdam, iltningstrappe 

bestående af stenudlæg eller lade vandet risle et stykke gennem større sten eller lave kombinationer af 

ovennævnte. 

 

Fotoet viser en simpel geniltningsbrønd med en hullet plade der 

medvirker ved geniltning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på dimensionering 

Nedenstående eksempel er fra Spjald i Vestjylland, og viser hvorledes man med begrænset viden kan 

beregne sig frem til en korrekt dimensionering.  

Der haves 1 års målinger af drænvandsafstrømningen fra et areal i omdrift på 16,22 ha. Den største 

afstrømning foregår i perioden november til marts/april, men med enkelte større afstrømninger i 

september (Figur 10). Der haves ingen temperaturmålinger, og det bestemmes derfor, at der skal beregnes 

et matrice areal for en given drænvandstemperatur på 7 – 8 °C med en ønsket TN fjernelse på 50%. Endelig 

antages det at træflisens porøsitet er 0.64 (dvs. hver kubikmeter flis kan rumme 640 liter vand). 

Vi anvender modellen TN2 = -2272 + 597.1*Celsius + 982.7*HRT (tabel 2, CW1, horisontal strømning). HRT 

er her i dage.  

For at få en ide om opholdstiden ved 7 °C og 50 % TN fjernelse indsættes disse værdier i formlen. Det giver 

en opholdstid på: 

502 = -2272 + 597.1*7 + 982.7*HRT  

HRT = 0.6 dage eller 14.4 timer 



I perioden november til marts kan den gennemsnitlige drænvandsafstrømning beregnes til 289 m3 dag ud 

fra elektromagnetiske flowmålinger målt med ti minutters interval (figur 10). Drænvandsafstrømningen er 

således 12 m3 time, og vi skal have en matrice der kan opbevare vandet i 14.4 timer dvs. at rumfanget for 

minivådområdet der kan opbevare vandet skal være 14.4 X 12 = 172.8 m3. Imidlertid optager træflisen også 

plads som skal medregnes. Porøsiteten af træflisen er opgivet til 0.64, og det totale rumfang af matricen 

bliver derfor 172.8/0.64 = 270 m3. Der skal med andre ord bruges 270 m3 træflis plus det dæklag der skal 

være ovenover for at hindre eventuel emission af metan og svovlbrinte. 

Det er også vigtigt at se på situationer i afstrømningsperioden hvor der er meget høj afstrømning – såkaldte 

peak flow hændelser. Den største hændelse ved Spjald var på 1120 m3 dag. Opholdstiden (HRT) på den 

givne dag vil være 172.8/1120 = 0.15 dag.  

Dette kan indsættes i formlen: 

TN2 = -2272 + 597.1*7 + 982.7*0.15 

TN2 = 861  eller procentuel TN fjernelse = 29 % ved 7 °C 

Kvælstoffjernelsen er meget følsom over for temperaturen, og i det her viste tilfælde med en peak flow 

hændelse på 1120 m3 dag vil kvælstoffjernelsen ophøre ved 3 °C. 

Det faktiske forløb ved Spjald 

Minivådområder i Spjald er anlagt på en mark hvor der allerede var udgravet et bassin, hvilket der således 

skulle tages højde for i forbindelse med selve projekteringen og bygningen af anlægget. 

Matriceanlæggets dimensioner blev derfor følgende: 

Længde 30 meter - bredde ca. 8 meter (skrånende sider) – dybde 1.5 meter – volumen = 360 m3 

Der blev indkøbt 365 m3 træflis hvoraf dæklaget udgør ca. 140 m3. Aktivt volumen med træflis udgør 225 

m3, og med en porøsitet på 0.64 er der således plads til 144 m3 vand. Opholdstiden (HRT) er vist nedenfor i 

figur 11.  



 

Figur 10. Målt drænvandsafstrømning fra en 16,22 ha mark i omdrift 

 

Figur 11. Beregnet opholdstid, HRT, med et vandvolumen på 144 m3 og et flisvolumen på 225 m3 

 



 

 

Beplantning 

12. Særlig ved anlæg af stuvningsbassin bør man beplante skråningsanlæg med LAR-blanding som er en 

græsfrøblanding, der sikrer mod jorderosion og digeskred.  

Vådbundsvegetation 

Ved SupremeTech-anlægget blev hvert andet bassin beplantet med tagrør – Phragmites australis – men 

med det overraskende resultat, at tagrør i flere tilfælde blev udkonkurreret af selvsåede arter.  

Vegetationssammensætningen er meget forskellig fra bassin til bassin. Dominerende arter er dunhammer, 

pil, dueurt, tagrør. I de to bassiner med vertikalt opadgående flow var vegetationen flere år om at etablere 

sig, formentlig fordi den øverste umættede zone var meget tør.  

 

Fotoet viser 4 SupremeTech matriceminivådområder ved Gjern. Der er tydelig forskel i vegetationens 

sammensætningen (www.SupremeTech.dk ). 

 

Andet 

Man kan med fordel isætte en meterstok, når man fylder træflis i hullet udgravet til minivådområdet. På 

denne måde kan let følge hvor hurtigt træflisen forsvinder/synker sammen.  

http://www.supremetech.dk/


6. Vedligeholdelse 

Matriceminivådområder vil kræve vedligeholdelse, men omfang og frekvens af denne kendes pt ikke, da de 

ældste danske matricevådområder er fra 2012. Matricen i de nyetablerede minivådområder vil ændre sig i 

løbet af nogle år, og samtidig vil der etablere sig en vådbundsvegetationen, der også vil påvirke matricens  

hydrauliske egenskaber.  

Matricen vil over tid blive nedbrudt (mineraliseret). Denne nedbrydning sker ved hjælp af svampe og 

bakterier, som herved bl.a. leverer energi til denitrifikanterne, der omdanner nitrat til atmosfærisk 

kvælstof. I forbindelse med nedbrydningen ændrer træflisen karakter og bliver langsomt mindre i størrelse, 

indtil den eventuelt omsættes helt. Nedbrydning af matricen og fysisk sætning kan potentielt bevirke at 

matricens hydrauliske egenskaber ændrer sig, porøsiteten bliver mindre, og matricens hydrauliske 

ledningsevne kan ultimativt reduceres.  

Resultater fra SupremeTech testanlæggene ved Gjern viser  at i løbet af en 5-årig periode har matricerne 

sat sig med 40-50 cm (forholdet mellem fysisk sætning og mineralisering kendes ikke pt.). 

Vådbundsvegetationen har ikke kunne sikre tilstrækkelig forsyning af ny biomasse til at balancere 

nedbrydningen/sætningen.  Sætningen af matricerne har dog ikke påvirket matricernes hydrauliske 

kapacitet, hvilket formodentligt kan forklares ved matricernes komplekse struktur med meget variende 

kornstrørrelse (4 - 32 mm), bidraget fra et stigende antal bioporer samt ændringer i porekontinuiteten. 

Med henblik på at sikre tilstrækkeligt matricevolumen bør nedbrydningen/sætningen balanceres af en 

tilførsel af nyt flis. Har man husket at isætte en meterstok i træflisen i anlægsfasen er det nemt at følge 

udviklingen 

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  

7. Tilsyn 
Minivådområder med matrice vil kræve tilsyn for at sikre optimal funktion. Der kan komme dyr i 

rørføringerne – f.eks. vandrotter – der kan blokere for tilløb eller afløb. Usædvanlig lange nedbørsperioder 

kan føre til uforudsete hændelser som f.eks. tilførsel af store mængder sand stammende fra fladeerosion 

fra de omkringliggende marker. Meget store vandmængder kan føre til lækager/brud eller andet forårsaget 

af store vandhastigheder eller overmætning af jorden så den bliver ekstremt mudret.   

Foreløbige erfaringer viser, at matriceanlæggene også fungerer i længerevarende frostperioder. Dog fryser 

toplaget men drænvandet løber i matricen under isen. Ved tø, pludselige regnhændelser og sneafsmeltning 

vil der dannes vand på overfladen som skal have mulighed for afløb. Dette skal ske gennem overløbsrøret 

som således skal ligge i toppen af træflisen og være selvtømmende – altså med en vis hældning. 

Som beskrevet ovenfor skal man med mellemrun tjekke træflisen tykkelse og eventuelt tilføre ny træflis. Er 

der anlagt forbassin/sedimentationsbassin skal mængden af deponeret materiale vurderes med henblik på 

eventuel fjernelse af det deponerede sediment. 

8. Drift 
Med henblik på at minimere sulfid- og metanudledning, der kan forekomme i forbindelse med 

sommervandføringen, hvor vandtemperatur og opholdstid (HRT) er høj, anbefales driftstiltag der 



minimerer disse. Der bør som udgangspunkt skelnes mellem arealer med helårlig vandføring i dræn, og 

arealer hvor der ikke er drænafstrømning i sommerperioden.  

For anlæg uden stuvningsbassin/forbassin:  

1. Ingen drænvand i sommerperioden: Ikke nødvendigt med tiltag, da der ikke tilføres drænvand og 

dermed sulfat til matriceminivådområdet. Emission af metan der dannes i den vandmættede 

matrice under stagnante forhold hindres via metan-oxidation i den aerobe flis grænseflade. 

Negative sideeffekter vil være minimale/ikke-eksisterende.  

2. Helårsvandføring med lav vandføring i sommerperioden: I denne situation tilføres kun en moderat 

mængde sulfat, der vil omdannes til sulfid. Hvor der er behov for at reducere sulfidudledningen 

fuldstændigt kan afstrømningen til matricen lukkes ved indløbet og drænvandet ledes via det gamle 

drænsystem,  

3.  Helårsvandføring, men med større vandføring i sommerperioden: Ved større vandføringer, hvor 

det vurderes at matriceminivådområdet kan holdes kørende kan de negative sideeffekter 

minimeres ved at sænke vandstanden i matricen således at opholdstiden (HRT) nedsættes. 

For anlæg med stuvningsbassin/forbassin: 

1. Ingen drænvand i sommerperioden: Ikke nødvendigt med tiltag, da der ikke tilføres drænvand 

og dermed sulfat til matriceminivådområdet. Emission af metan der dannes i den 

vandmættede matrice under stagnante forhold hindres via metan-oxidation i den aerobe flis 

grænseflade. Negative sideeffekter vil være minimale/ikke eksisterende. 

2. Helårsvandføring med lav vandføring i sommerperioden: matricedelen lukkes ved indløbet, 

nedbør afstrømmer viaudløbet. Forbassinet holdes åbent og skal have selvstændigt afløb til 

recipienten, hvorved det fungerer som primitivt minivådområde med åben vandflade 

3. Helårsvandføring med større vandføring i sommerperioden: matricedelen holdes åben, men 

vandstanden i matricen sænkes for at forkorte drænvandets opholdstid i matricen. Forbassinet 

er åbent. 



 

Fotoet viser de 6 SupremeTech anlæg få måneder efter etablering i januar 2013 (www.supremeteck.dk ). 

http://www.supremeteck.dk/


 

Fotoet viser: øverst matricens udseende november 2017 og nederst udgangsmaterialer muslingeskaller og 

pileflis ved etablering i 2012 



 

Fotoet viser et matricevådområde ved Gjern, hvor vegetationen netop er høstet og lavet til en meget lille 

mængde flis. Man kan se at overfladen af matricen ligger noget lavere end kanten af vådområdet, og 

matricen har i dette tilfælde sat sig med ca. 50 cm og/eller er blevet mineraliseret.  
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Bilag 1. 

Træflis 
Kvælstoffjernelsen i matricen er relateret til temperaturen og vandets opholdstid i matricen 

Opholdstiden kan bestemmes med kendskab til matricens porøsitet. Porøsiteten er de hulrum/porer i 

træflisen der okkuperes af vandet der strømmer igennem matricen. Mere korrekt befinder vandet i 

matricen sig i to domæner kaldet det mobile domæne og det immobile domæne. I det mobile domæne 

strømmer vander aktivt gennem matricen. I det immobile domæne er porerne fyldt med vand men vandet 

strømmer ikke, men befinder sig stationært i disse små porer. Det immobile domæne er dog vigtigt idet 

stoffer opløst i vandet der strømmer forbi ude i det mobile domæne kan udveksle stoffer med det 

immobile domæne via diffusion og herved bidrager det immobile domæne til omsætning af f.eks. nitrat. 

Opholdstiden bestemmes som volumet af træflisens porer, i.e. porøsiteten, divideret med mængden af 

drænvand der løber gennem matricen per tidsenhed: 

Opholdstid = porevolumen/Q (se nedenfor for endelig formel) 

Som beskrevet ovenfor er porøsiteten en sammensat størrelse hvor den samlede porøsitet består af 

porevolumet for det immobile domæne og porevolumet for det mobile domæne. 

I praksis anvendes en tilnærmelse for bestemmelse af porøsiteten når opholdstiden ønskes fastsat. Man 

opererer med et begreb kaldet makroporøsitet eller afdrænet porøsitet hvor man i praksis bestemmer 

porøsiteten for de hulrum i træflisen hvor vandet aktivt strømmer (Cameron og Schipper, 2010 og 2012; 

Robertson, 2010). 

Porøsiteten bestemmes på følgende måde: 

En stor cylinder med kendt indre diameter fyldes med træflis (f.eks. Ø 10 cm og højde 20 cm) og stampes 

let. Cylinderbunden skal være påsat en bund – f.eks. en DBI dut – så træflisen ikke kan ryge ud. I toppen 

isættes enten et kors eller netaf rustfri ståltråd der presses mod cylindervægen således at træflisen holdes 

nede efter vandpåfyldning. Højden af træflisen i cylinderen måles. Cylinderen fyldes med vand til toppen af 

træflisen. Der påfyldes vand flere gange over flere dage indtil flisen er vandmættet. Vægten af cylinder plus 

vandmættet træflis vejes. Herefter skal cylinderen afdrænes for vand og dette kan gøres ved at prikke 

huller i bundstykket (DBI dutten) og lade vandet afdryppe ned i et passende bægerglas (hvis vægt skal 

kendes). Bægerglas plus afdryppet vandmængde vejes og herefter kan den afdryppede vandmængde 

beregnes.  Det volumen som træflisen inklusiv hulrum fylder i cylinderen beregnes som højden af træflisen 

gange arealet af cylinderens indvendige endeflade. Herefter kan den afdrænede porøsitet beregnes idet 

det antages at vandets vægtfylde er 1,00 (alternativt kan volumen af den afdryppede vandmængde måles):  

Porøsitet = volumen af afdryppet vandmængde / totalvolumen af træflis inklusiv hulrum i cylinderen. 

Den her beregnede porøsitet kaldes af nogle for den primære porøsitet (Robertson, 2010, Cameron og 

Schipper, 2012) og af andre for afdrænbar porøsitet (Cameron og Schipper, 2010) 

Opholdstiden beregnes som: 

Opholdstid (HRT) = (volumen af afdryppet vandmængde / totalvolumen af træflis i cylinderen) / flowraten 

Opholdstid (HRT) = primær porøsitet / flowrate 



Den afdrænede cylinder med træflis, der er vejet, sættes nu til tørring ved 60 °C i nogle dage indtil konstant 

vægt er opnået. Herefter vejes cylinder med træflis igen og forskellen i vægt mellem den afdrænede 

cylinder og den tørrede cylinder er porøsiteten i det immobile domæne - også kaldet sekundær porøsitet.  

Den totale porøsitet er summen af den primære porøsitet (afdrænet porøsitet) + den sekundære porøsitet  
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Bilag 2 

Georegioner 
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