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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønsket en 
opdatering af de effektark Aarhus Universitet tidligere har udarbejdet til Minivådområdeordningen. Eksi-
sterende effektark for både åbne minivådområder og minivådområder med filtermatricer er tilsendt AU 
inden bestillingen. 

Arkene ønskes opdateret, så der er overensstemmelse med ”Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastnin-
gen af vandmiljøet” (2020). Såfremt resultater fra MMM forskningsprojektet ikke er inkluderet i virkemiddel-
kataloget, ønskes arkene opdateret efter nyeste viden. I bestillingen anføres, at af hensyn til Landbrugssty-
relsens fortsatte arbejde med IT-opsætning af ordningen, ønskes ikke ændringer i den grundlæggende 
udseende eller funktion ved arkene. Således ønskes der kun rettelser af de konstanter knyttet til kvælstof-
effektivitet der har ændret sig, siden arkene blev udarbejdet.  

Landbrugsstyrelsen beder desuden om, at AU præsenterer besvarelsen efter levering, på et afsluttende 
møde mellem AU og LBST. 

Besvarelse 

Opdatering af kvælstofeffekten af minivådområder.  

Minivådområder virker ved at reducere den mængde af total kvælstof, der transporteres via dræn til over-
fladevand (især vandløb og søer). I bunden af rodzonen sker der i marken en opsplitning af nitratudvask-
ningen, der enten løber i drænrør og derfra transporteres videre til vandløb, eller nedsiver til den mættede 
grundvandszone og her transporteres via grundvand til vandløb og/eller lavere liggende drænrør eller 
helt til kysten. I den mættede grundvandszone vil der ved passage af redoxzonen ske en reduktion af ni-
trat til frit kvælstof (N2) og en mindre andel lattergas (N2O). Under transporten af kvælstof i vandløb, våd-
områder og søer sker der yderligere en retention af kvælstofforbindelser via denitrifikation og biologisk 
optag i planter, inden den resterende kvælstof når frem til slutrecipienten i kystvandene. Det kvælstof, der 
udledes til kystvande via vandløb, er således summen af kvælstofforbindelser fra diffuse kilder og det 
kvælstof, som udledes fra punktkilder.  

Virkemidler som minivådområder har til formål at øge retentionen af kvælstof i landskabet så en mindre 
kvælstofmængde når frem til kystvandene. Minivådområder har størst effekt på udledningen af kvælstof 
til kystvande, hvis de placeres, hvor kvælstoftransporten i dræn er stor og hvor kvælstofretentionen i over-
fladevand nedstrøms for minivådområdet er lille.  

Der er to forudsætninger for at fastsætte kvælstofeffekten af et minivådområde i et givent ID15-opland, 
hvor retentionsforholdene er kendte: 

(i) At kvælstoftransporten via dræn til minivådområdet kan bestemmes, og 

(ii) At kvælstofreduktionseffektiviteten for minivådområder kendes  

 



4 
 

Der er siden opsætning af regnearkene til beregning af kvælstofreduktionen i anlæggene (Børgesen et 
al., 2018) og effekten på kystbelastningen for de to typer minivådområder gennemført opdatering af 
både det nationale retentionskort, udvaskningsberegningerne af kvælstof og lavet nye analyser af ande-
len af perkolationen i marken, som strømmer til dræn. Derudover er der gennemført nye målinger af 
kvælstofeffekten fra de åbne minivådområder og matriceanlæggene. Der er i denne rådgivningsopgave 
alene fokuseret på opdatering af kvælstofreduktionseffekterne i de to typer anlæg ud fra ny viden fra mo-
nitering af anlæggene. I besvarelsen fra 2017 (Børgesen & Kjærgaard, 2017) og 2018 (Børgesen et al., 
2018) blev kvælstofeffekten af minivådområder baseret på det daværende vidensgrundlag. Med nye 
måledata fra en række anlæg er der fremkommet et nyt og bredere vidensgrundlag, som kan indarbej-
des i modelberegningerne i de to regneark til beregning af kvælstofreduktions effekten for henholdsvis 
åbne minivådområder og matriceminivådområder. 

De opdaterede kvælstofreduktionseffektiviteter af konstruerede minivådområder er samlet i Tabel 1. De 
bagvedliggende data er vist i de to tabeller i Bilag A (Tabel A1: Åbne minivådområder og Tabel A2: Ma-
triceminivådområder). Datagrundlaget fra åbne minivådområder er i overensstemmelse med data fra 
Virkemiddelkataloget (Eriksen et al., 2020). Data for matriceanlæggene er dels fra Virkemiddelkataloget 
men suppleret med nye data fra Plauborg et al., 2021b. Anlæggenes karakteristika er beskrevet i Tabel 
A3 (matriceanlæggene) og i Tabel A4 (åbne minivådområder). 

For begge typer af minivådområder resulterer opdateringen med nye effektdata i en mindre gennemsnit-
lig kvælstofeffekt, end den der var beregnet i Børgesen & Kjærgaard (2017) og Børgesen et al. (2018). 
Øvre og nedre effekt af de to typer af minivådområder er bestemt ud fra statistisk beregnede kvartiler (1. 
kvartil og 3. kvartil) på baggrund af de empiriske data fra de enkelte anlæg og de enkelte år i datagrund-
laget vist i bilag A (Tabel A1 og A2). Gennemsnit, 1., 2. og 3. kvartil samt standardafvigelsen er vist nederst 
i de to tabeller.  

Den gennemsnitlige kvælstofeffekt for de åbne minivådområder falder lidt fra 25% til 23%. Nedgangen i 
effekten ligger inden for usikkerhedsintervallet i de nuværende og tidligere vurderinger. Effekten er nu be-
regnet på et lidt udvidet vidensgrundlag med tre målinger (Wiffertsholm, Gjøl og Serritslev) fra 2017/18 
(Tabel A2 Bilag A). 

Der er konstateret en større nedgang i den gennemsnitlige kvælstofeffekt for matriceanlæggene. I den 
tidligere opgørelse var den den gennemsnitlige kvælstofeffekt på ca. 50% (Børgesen et al., 2018). De 50% 
blev baseret på opgørelser fra 6 matriceanlæg fra Gjern målt frem til 2016/2017, hvor både sommeraf-
strømning og vinterafstrømning blev behandlet. De nye data i Tabel A2 indgik således ikke i den tidligere 
vurdering. Men data fra to, af de oprindelige seks anlæg i Gjern, indgår i datasættet i Tabel A2 i bilaget. 
Der har kun været gennemført måling på to af de seks anlæg efter 2016/17. De seks anlæg målt i perio-
den 2016/17 er ikke inddraget i det anvendte datasæt, da disse ikke anses for repræsentative for matri-
ceanlæg generelt. På baggrund af de nye resultater er den genemsnitlige kvælstofeffekt nu beregnet til 
33% (se Tabel 1).  

Kvælstofeffekten varierer meget i datagrundlaget mellem de enkelte år og de enkelte anlæg (Bilag A, 
Tabel A2). De primære forklarende variable for kvælstofeffekten i filtermatriceanlæggene er hydraulisk 
opholdstid i anlægget og temperaturen i afstrømningsperioden, specielt vinterperioden.   
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Der skal bemærkes at kun en andel af drænvandet ledes igennem filtermatricen jf. Tabel A3 Bilag A. År-
sagen hertil, er at de økonomiske forudsætninger for etableringen af demonstrationsanlæggene ikke til-
lod anlæg dimensioneret til at modtage alt drænvand der er i oplandet jf. Plauborg et al., 2021a og Plau-
borg et al., 2021b.  

For matriceanlæggene er der en række forhold man skal notere sig i forbindelse med, at gennemsnits 
effektiviteten er gået fra 50 % til33%: 

  
1. Matriceanlæggene i Gjern har drænafstrømning hele året rundt. Kvælstofeffekten blev i de første 

to år 2013 og 2014 beregnet for alle seks anlæg i Gjern. Resultaterne viste, at der var 100 % kvæl-
stoffjernelse i sommerperioden. Den totale kvælstoffjernelse i sommerperioden havde den nega-
tive sideeffekt, at der var reduktion af sulfat til sulfid, som har en ubehagelig lugt af rådne æg.   

Det blev herefter besluttet at lukke for fire af seks matricer i sommerhalvåret for at undgå at sulfat 
blev reduceret til sulfid. Når der lukkes for fire matricer bliver drænvandets opholdstid i matricen 
meget kortere og derved er der kun kvælstoffjernelse via denitrifikation, og den negative sideef-

fekt med sulfatreduktion til sulfid ophører. 

2. De nye matriceanlæg har kun drænvandsafstrømning og dermed kvælstofafstrømning i vinter-
halvåret (november – marts), hvilket bl.a. betyder, at der stort set ikke er nogen temperatureffekt i 

modsætning til anlæggene i Gjern, der har drænafstrømning hele året rundt.    

3. Dimensioneringen er meget vigtig. Matricenlæggene er forsøgt dimensioneret til en opholdstid for 
drænvandet i matricen til 10 timer.  Da drænafstrømningen skal ”gættes” ud fra en kombination 
af erfaringstal for drænvandsafstrømning og drænoplandets størrelse er det vanskeligt præcist at 
fastlægge den korrekte drænafstrømning. Dermed er der risiko for, at der eksempelvist sker en 
underdimensionering af anlægget. Da den hydrauliske belastning er direkte relateret til dræn-
vandets opholdstid i matricen kan det derfor være svært at optimere korrekt på effektiviteten. 
Disse forhold er diskuteret i AU’s designmanual for filtermatriceanlæg (Plauborg et al., 2021a), 
hvor anbefalingen er, at der opstrøms anlægget skal indsættes en fordelerbrønd. Er anlægget 
undermensioneret vil en for høj afstømning kunne følges ved, at der står blankt vand på flisover-
fladen. I en sådan situation reguleres gennemstrømningen i fordelerbrønden, så mere vand ledes 
uden om anlægget. Anvendelse af fordelerbrønd for at undgå overbelasning af matriceanlæg-
gene har betydet en betydelig andel af et oplands afstrømning ikke behandles (se Bilag A, Tabel 
A3). 

4. For anlæggene i Gjern med helårsafstrømning er der som nævnt ovenfor lavet den ændring, at 
der i sommermånederne lukkes for fire matricer, og kun to kører videre. Disse to matricer får derfor 
højere hydraulisk belastning for at undgå problemet med sulfatreduktion til sulfid. De to matricer 
på i alt 200 m2 modtager drænvand fra ca. 80 ha drænopland, hvilket betyder, at forholdet mel-
lem matrice og drænopland er på 0.025%, altså ca. 10 gange mindre end det anbefales i Land-
brugsstyrelsens vejledning. Effektiviteten er derved faldet til 30 - 50 % i sommerperioden. 
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Opdatering af regnearkene.  

Regnearkene er opdateret med nye kvælstof reduktionseffekter baseret på Tabel 1. Der regnes for eg-
nede arealer og potentielt egnede arealer på baggrund af opdeling af oplandene fra potentialekoretet 
fra Børgesen et al. (2018) og senest præciseret i Børgesen et al. (2021). 

 

 

Figur 1. Udsnit fra et eksempel på regnearkene for minivådområde med filtermatrice. Cellerne D 24, D25 
og F24 og F25 er opdateret med nye kvælstofreduktionskvotienter i forhold til versionen fra 2018. Børgesen 
et al., 2018. 

 

I beregningen indgår estimater for både Egnede arealer (drænede lerjordarealer) og Potentielt egnede 
areler sandblandede lerjorde, hvor en mindre andel af den afstrømmende vand og kvælstof transporteres 
i dræn. Cellerne D og F 24 og 25 er opdateret med de nye kvælsstofreduktionskvotienter fra Tabel 1. I fel-
terne D24 og F24 for filtermatricer indgår faktor 0.23 (nedre effekt) og i D25 og F25 indgår 0.43 (øvre ef-
fekt). For de åbne minivådområder er der i regnearken i felterne D24 og F24 anvendt 0.16 (nedre effekt) 
og i D25 og F25 er der anvendt 0.28 (øvre effekt) 

 

Tabel 1. Oversigt over kvælstofeffekter af de to typer anlæg. Der er vist de øvre og nedre effekter baseret 
på de oprindelige opgørelser (Børgesen et al., 2018) og de opdaterede gennemsnitlige kvælstofeffekter. 

 Åbne minivådområder Matrice minivådområder 

 Oprindelig effekt 
 

Opdateret effekt Oprindelig effekt Opdateret effekt 

Nedre effekt (%) 20 16 35 23 

Øvre effekt (%) 30 28 65 43 
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Bilag A. 

Tabel A1. Kvælstofeffekt (%) for åbne minivådområder anvendt i beregning af kvælstofeffekten ved øvre 
(3. kvartil) og nedre (1. kvartil) effekter. Desuden er 2. kvartil (median), gennemsnit og standardafvigelsen 
vist nederst i tabellen. 

Station År Efekt   % 
Fillerup 2013/14 17.2 
Fillerup 2014/15 37.3 
Fillerup 2015/16 42.2 
Fillerup 2016/17 14.7 
Odder * 2013/14 25.0 
Odder * 2014/15 32.0 
Odder* 2015/16 21.0 
Odder * 2016/17 21.0 
Fensholt 2015/16 14.4 
Fensholt 2016/17 17.5 
Ryå-1 2013/14 12.0 
Ryå-1 2014/15 13.0 
Ryå-1 2015/16 15.5 
Ryå-1 2016/17 20.1 
Ryå-2 2013/14 29.0 
Ryå-2 2014/15 21.4 
Ryå-2 2015/16 24.2 
Ryå-2 2016/17 24.2 
Ryå-3 2013/14 18.2 
Ryå-3 2014/15 15.7 
Ryå-3 2015/16 5.9 
Ryå-3 2016/17 15.7 
Ryå-4 2014/15 10.5 
Ryå-4 2015/16 17.1 
Ryå-4 2016/17 13.3 
Ryå-4 2017/18 10.9 
Vibsig 2014/15 18.3 
Vibsig 2016/17 18.0 
Vibsig 2017/18 17.7 
Ulveskov 2014/15 27.8 
Ulveskov 2015/16 21.5 
Ulveskov 2016/17 10.8 
Serritslev 2015/16 18.3 
Serritslev 2016/17 31.9 
Serritslev 2017/18 23.2 
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Gjøl 2015/16 31.9 
Gjøl 2016/17 43.1 
Gjøl 2017/18 35.8 
Wiffertsholm 2014/15 21.7 
Wiffertsholm 2015/16 36.3 
Wiffertsholm 2016/17 51.9 
Wiffertsholm 2017/18 38.4 
Sdr. Hygum 2016/17 23.0 
Gennemsnit - 22.8 
Standardafvigelse - 10.1 
1. kvartil - 15.7 
2. kvartil (median) - 21.0 
3. kvartil - 28.4 

* Ikke alt drænvandet bliver behandlet for Odder-anlægget.  
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Tabel A2. Kvælstofreduktions effekter (%) for matriceanlæg anvendt i beregning af kvælstofeffekten ved 
øvre (3. kvartil) og nedre (1. kvartil). Desuden er 2. kvartil (median), gennemsnit og standardafvigelsen vist 
nederst i tabellen.  

Anlæg År Effekt 
(%) 

Gyldenholm basin A 2018/2019 5.5 
Gyldenholm basin A 2019/2020 23.8 
Gyldenholm basin B 2018/2019 8.8 
Gyldenholm basinB 2019/2020 19.1 
Gyldenholm basin C 2018/2019 20.5 
Gyldenholm basin C 2019/2020 22.2 
Hofmansgave basin A 2018/2019 30.2 
Hofmansgave basin A 2019/2020 26.6 
Hofmansgave basin B 2018/2019 30.0 
Hofmansgave basin B 2019/2020 42.0 
Hofmansgave basin C 2018/2019 54.5 
Hofmansgave basin C 2019/2020 38.8 
Serupgård 2018/2019 31.4 
Serupgård 2019/2020 23.4 
Egsmarken 2018/2019 43.9 
Egsmarken 2019/2020 32.9 
Dundelum 2018/2019 49.0 
Dundelum 2019/2020 46.0 
Gjern basin 1 2018/2019 26.0 
Gjern basin 1 2019/2020 23.0 
Gjern basin 2 2018/2019 32.0 
Gjern basin 2 2019/2020 23.0 
Skovlyvej 2018/2019 45.0 
Skovlyvej 2019/2020 75.0 
Spjald 2018/2019 37.0 
Spjald 2019/2020 37.0 
Gennemsnit - 32.6 
Standardafvigelse - 14.3 
1. kvartil - 23.0 
2. kvartil (median) - 30.8 
3. kvartil - 42.5 
   

 
 

 



Tabel A3. Matriceanlæggenes placering, volumen og andel af oplandets drænafstrømning, der behand-
les (Tabel fra Plauborg et al., 2021b). 

Sted 

koordinater 
  

Etable-
rings år Dimensioner Volu-

men 
Flow 

design Type 
Dræn 

op-
land 

Andel af 
vand der 

behandles 
i anlæg-

get** 

Sum af 
andele af 
vand der 
behand-

les** 

Sedi-
mentati-
ons bas-

sin 

Lati-
tude (°) 

Longi-
tude (°)   brede×længd

e×dybde (m) m3     Ha %  m3 

Gyldenholm 
 
 

A 55.331 11.457 2018 16.2x21.1x1.
4 477 Hori-

zontal Flisanlæg 

120 

10  
 
 

57 4.7 B 55.3308 11.4571 2018 16.2x21.1x1.
4 477 Hori-

zontal 
Flisanlæg 17 

C 55.3306 11.4571 2018 16.2x21.1x1.
4 477 Hori-

zontal 
Flisanlæg 30 

Hofmans-
gave 

 
 

A 55.5387 10.4889 2019 22.3x15.0x1.
8 602 Hori-

zontal 
Flisanlæg 

129 

20  
 
 

50 111 B 55.5386 10.4888 2019 22.3x15.0x1.
8 602 Hori-

zontal 
Flisanlæg 15 

C 55.5385 10.4886 2019 22.3x15.0x1.
8 602 Hori-

zontal 
Flisanlæg 15 

Egsmarken   55.234 10.5162 2018 13.2x33.2x1.
2 526 Hori-

zontal 
Flisanlæg 57 20 20 135 

Dundelum   55.1551 9.4859 2018 13.2x41.2x1.
2 652 Verti-

cal 
Flisanlæg 45-60 33 33 81 

Serupgård   56.3765 9.5984 2018 5.8x36.0x1.3 271 Hori-
zontal 

Flisanlæg 80 13 13 76 

Gjern* 
 1 56.214 9.7434 2012 10×10×1 100 Hori-

zontal 

Flisanlæg 
med strand-

skaller 78 
17 (50) 

 
 

34 (100) 
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2 56.2141 9.7434 2012 10×10×1 100 Hori-
zontal 

Flisanlægmed 
strandskaller 17 (50) 

Skovlyvej   55.9876 10.0808 2015 8×31×1 248 Hori-
zontal 

Flisanlæg 20 100 100 250 

Spjald   56.1048 8.4771 2017 10×30×1 300 Hori-
zontal 

Flisanlæg 16 100 100 350 

*Gjernanlægget består af seks bioreaktorer (Gjern 1 og 2 blev moniteret i projektet) og i 
vinterperioden er alt drænvand ligeligt fordelt mellem de 6 bioreaktorer (17% hver) – ingen 
omløb. Gjern 1 og 2 modtager og behandler alt drænvand i sommerperioden (maj-juni – 
september-oktober, mens de resterende 4 bioreaktorer er lukkede, pga for lidt drænvand 
til at undgå sulfidproduktion. Gjern 1 og 2. modtager således hver halvdelen (50) af som-
merdrænvand. Samlet (100%) af sommerafstrømningen. 

** På grund af projektets budgetbegrænsninger rensede nogle af bioreaktoranlæggene ikke 
alt drænvand fra oplandet, men kun den relative andel beskrevet i denne kolonne. Hvor 
der er flere parallelle anlæg (benævnt A, B, C og 1 2) er det summen af andelene for hvert 
basin af den samlede afstrømningen der renses. 
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Tabel A4. Åbne minivådområder. Drænet oplandsareal, Vådområdeareal og forhold mellem oplandsare-
ale og drænet oplandsareal. 

Minivådområde Drænet oplandsareal 
ha 

Vådområdeareal 
ha 

Andel vådområde areal 
% af oplandsareal 

Gjøl-Fristrup* 80 (161) 0,815 1% 
Odder 100 0,845 1 
Ryå 1 230 2,135 0,928 
Ryå 2 110 0,796 0,724 
Ryå 3 78 0,848 1,09 
Ryå 4 130 1,516 1,166 
Serritslev 50 0,628 1,256 
Sønder Hygum 30 0,301 1 
Ulveskov 130 1,527 1,1 
Vibsig 100 0,444 0,444 
Wiffersholm 58 0,686 1,18 
Fillerup 38 0,289 0,78 
Fensholt 33 0,245 0,743 

*Vand fra 80 ha pumpes ind i minivådområdet, men hele oplandsarealet er på 161 ha 

 

 


	Baggrund
	Besvarelse
	Opdatering af kvælstofeffekten af minivådområder.
	Opdatering af regnearkene.

	Referencer
	Bilag A.

