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Levering på bestillingen ”Foreløbige klimaeffekter for åbne minivådområder og mi-
nivådområder med filtermatrice” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling dateret d. 4. juni 2020 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at vurdere de foreløbige klimaeffekter for 
åbne minivådområder og minivådområder med filtermatrice, gerne med forudsæt-
ninger for effekten. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af forsker Joachim Audet og seni-
orforsker Carl Christian Hoffmann fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. 
Lektor Lars Elsgaard fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har været fag-
fællebedømmer, og notatet er revideret i lyset af hans kommentarer.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” som op-
gave 2.24 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2020-2023”.  
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Baggrund 

Miljøstyrelsen har i en bestilling varslet d. 4/6 2020 ønsket en vurdering af de foreløbige 
klimaeffekter for åbne minivådområder og vådområder med filtermatrice, gerne med 
forudsætninger for effekten. 

I besvarelsen er der opgjort og behandlet nye data, og disse resultater har ikke ved 
besvarelsens offentliggørelse været i eksternt peer review eller er publiceret andre steder. 
Ved en eventuel senere publisering i tidsskrifter med eksternt peer reveiw vil der derfor 
kunne forekomme ændringer. 

Besvarelse 

Mini-vådområder med filtermatrice kan være en kilde til drivhusgasser især lattergas 
(N2O), og metan (CH4). Lattergas er et biprodukt af denitrifikation og produceres når 
denitrifikationen er ufuldstændig. Der har været bekymringer om at mini-vådområder kan 
være en stor kilde til lattergas og at forureningen derfor vil skifte fra vand til luft. Også 
produktion og emission af metan kan være problematisk især om sommeren, specielt når 
nitrat-koncentrationen er lav.  

For at modvirke metanemissioner skal filtermatricen have et dæklag bestående af ca. 50 
cm træflis så CH4 kan oxideres til CO2 inden det emitteres. Anlægget skal ydermere lukkes 
i sommermånederne dels for at undgå høje metanemissioner, og dels for at undgå 
reduktion af sulfat (SO4

2-) til sulfid (S2-). Sulfid kan frigives som svovlbrinte (H2S), der lugter 
ubehageligt og er giftigt.  

Foreløbige resultater viser at lattergasemissioner fra mini-vådområder med filtermatrice er 
meget variabel, med emissioner op til 2% af den årlig N fjernelse (Bruun et al, 2017ab; 
Audet & Hoffmann, upubliceret). Dette resultat er lidt højre end IPCC emissionsfaktor for 
lattergasemission fra grundvand, vandløb og fjorde, som er 0,75% (IPCC, 2006).  Foreløbig 
resultater viser også at metanemissioner kan minimeres med tilstrækkelig styring som 
beskrevet ovenfor. 

Da formålet med minivådområder med filtermatrice primært er at fjerne nitrat, vil de 
reducere den indirekte lattergasemission med den samme effektivitet som 
kvælstoffjernelsen. Effekten på bedriftens drivhusgasemission vil dog være begrænset, da 
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de indirekte emissioner udgør en relativ lille andel. Hvis man antager, at minivådområder 
med filtermatrice etableres udenfor dyrkningsområdet, vil de ikke have nogen betydning 
for husdyr- og handelsgødningstilførslen. Da matricen i minivådområder skal udskiftes cirka 
hvert årti, vil der være et tilhørende fossilt energiforbrug.  

Der er lavet enkelte undersøgelser af emission af drivhusgasser fra minivådområder med 
åben vandflade i Danmark. Der kan være et mindre tab af metan, som vist i  Figur 1 (Audet 
et al., upubliceret). Med hensyn til lattergas ses i de fleste tilfælde, at lattergas-
koncentrationen i indløbsvandet er højere end udløbskoncentrationen, hvilket indikerer, at 
tab af lattergas opløst i udløbsvandet er negligibel. Det skal dog understreges, at der kun er 
målt på opløste drivhusgasser og ikke på direkte emissioner. Undersøgelse fra Svensk mini-
vådområder viser at drivhusgasemissioner er på samme niveau som emissioner fra søer 
(Stadmark og Leonardson, 2005).  

 

 
Figur 1. Målte koncentrationer af metan (CH4) og lattergas (N2O) i drænvandet der løber ind i mini-
vådområdet (røde cirkler) og i udløbsvandet (grønne cirkler) fra to minivådområder ved Odder. Må-
lingerne er foretaget over en periode på op til 9 måneder i 2017-2018. 
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