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Levering på tillægsspørgsmål til bestillingen ” Opdatering af potentiale-
kortet for minivådområder samt validering af effektberegninger for mi-
nivådområder” 

 
Landbrugsstyrelsen har i telefonisk stillet opfølgende spørgsmål til DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – vedrørende leveringen Opdatering af potentiale-
kortet for minivådområder samt validering af effektberegninger for minivådområder. 
Spørgsmålene vedrører konsekvensen af at tillade placering af minivådområder i op-
land defineret som lavbund på potentialekortet. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Christen Duus 
Børgesen, seniorforsker Bo Vangsø Iversen og sektionsleder Mogens Humlekrog 
Greve fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndigheds-
betjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 7.20 
i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2018-2021”.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Lene Hegelund 
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Tillægsspørgsmål til besvarelsen ”opdatering af potentialekortet for 
minivådområder samt validering af effektberegninger for 
minivådområder” 
Af Christen Duus Børgesen, Bo. V. Iversen og Mogens H. Greve fra Institut for Agroøkologi, 
Aarhus Universitet 
 

Telefoniske spørgsmål fra LBST, den 16. november 2018 
LBST anvender i sagsbehandlingen af ansøgninger, en accept af, at op til 10% af oplandsarealet til et 
minivådområde kan være defineret som lavbund og dermed ikke egnet som opland til et 
minivådområde (rødt område). Usikkerheden på grænsedragningen i ådalstemaet, der er estimeret til 
100 meter, bruges som argumentation for at der kan inddrages op mod 10% oplandsareal, der på 
potentialekortet er klassificeret som ”ikke egnet”.  Spørgsmålet er derfor: kan usikkerheden på 
grænsedragningen i ådalstemaet betyde en faldende N-effektivitet af et minivådområde?  
 
Der stilles i spørgsmålet specielt fokus på om den hydrauliske belastning bliver for stor i forhold til 
designet af minivådområdet således at opholdstiden i anlægget for kort, hvilket medfører at 
effektiviteten falder.  
 

Besvarelse 
Vi anser usikkerheden på grænsedragningen primært som værende et problem for højbunden, hvor der 
inden for det drænede areal kan være lokale lavninger, der er defineret som lavbund i kortgrundlaget. 
Lavningerne er oftest afdrænede, men vil ikke skabe mere udsivning (overskudsnedbør) til 
minivådområdet end områder, der er flade. Dette skal begrundes i, at oplandet til disse i dette tilfælde 
befinder sig inden for det topografiske drænopland og derfor ikke vil belaste minivådområdet mere end 
det øvrige opland. 
  
For områder, der grænser op til et lavbundsareal/en ådal, vil der sandsynligvis ske en afstrømning ud af 
området, selvom kortet viser, at det hører til drænoplandet. Derved vil minivådområdet blive mindre 
belastet, da vandet herfra vil have andre strømningsveje end frem til selve minivådområdet. 
 
Hvor områder er defineret som lavbund i ådale (røde områder) forekommer oftest en stor udstrømning 
fra den omgivne højbund, hvilket vil give en utilsigtet høj belastning af minivådområdet. Disse områder 
er dog allerede defineret som ”ikke egnede” som opland til et minivådområde på potentialkortet. 
  
Der skal altid ske en lokal vurdering af det enkelte areals egnethed, og den endelige afgrænsning af 
oplandet udføres af oplandskonsulenterne efter besøg på lokaliteterne. Der forventes at nøjagtigheden 
af denne afgrænsning er meget stor og vil udelukke lavbundsarealer i ådale. 
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Telefoniske spørgsmål fra LBST den 21. november 2018 
 
 
LBST administrerer tilskudsordningen for matriceanlæg således at den fysiske placering af et konstrueret 
minivådområde (både matrice anlæg og bassinanlæg) kan ligge med op til 10% af arealet inden for 
arealer der er klassificeret som lavbund i ådal – dvs. i område på potentialekortet der er farvelagt med 
rød farve. Spørgsmålet er derfor:  Hvis anlægget er placeret i lavbunden er der så risiko for at vand 
presses ind i anlægget fra det højtstående øvre grundvand i lavbunden? 
 

Besvarelse  
Den fysiske placering af anlægget i terrænet er vigtig for at kunne udnytte naturlige faldforhold således 
at etableringen af pumpeanlæg kan undgås. Det er vigtigt, at bassinanlæggene er tætte således at vand 
ikke strømmer utilsigtet ind i bassinerne. I ”Retningslinjer for etablering af konstruerede 
minivådområder med overfladestrømning – Design Manual” (Kjærgaard og Hoffmann, 2017) anbefales, 
at der etableres lermembran hvor der er risiko for udsivning (jf. pkt. 21 i manualen). Dette princip er 
også gældende for matriceanlæg.  
 
Hvis anlægget placeres lavt i terrænet ned til et lavbundsområde, vil der være risiko for, at der i perioder 
med høj grundvandsstand vil kunne forekomme oversvømmelse af anlægget eller indtrængning af vand 
fra det omgivne høje grundvand. Det er derfor vigtigt, at bassinerne dels placeres højt således, at 
oversvømmelse undgås. Der er ligeledes vigtigt, at bassinerne er foret med en membran således, at 
indtrængning fra det omgivne grundvand undgås, og at udsivning fra bassinet forhindres. 
 
Usikkerheder i potentialekortet på de 100 meter af grænsedragningen af ådale er relativ stor i 
forbindelse med den fysiske placering af minivådområdet i terrænet. Det skyldes, at anlægget 
arealmæssigt er meget mindre. Derved vil usikkerheden på de 100 meter have stor betydning. Dette 
betyder, at ved placering af anlægget, bør der i vurderingen inddrages lokalkendskab samt andre data 
end potentialekortet, såsom ortofotos, højdemodel m.m.  Desuden skal der ske en fysisk inspektion af 
terrænforhold og drænsystemernes placering forud for, at den endelig placering at minivådområdet kan 
besluttes. 
 


	Følgebrev
	Besvarelse af telefoniske spørgsmål
	Tillægsspørgsmål til besvarelsen ”opdatering af potentialekortet for minivådområder samt validering af effektberegninger for minivådområder”
	Telefoniske spørgsmål fra LBST, den 16. november 2018
	Besvarelse
	Telefoniske spørgsmål fra LBST den 21. november 2018
	Besvarelse



