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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus 
Universitert (AU) ønsket en uddybning af det faglige grundlag for udtagningen af areal rundt om et 
minivådområde. Særligt ønsker de at AU oplyser om der findes et fagligt grundlag for hvor stort et areal der 
skal udtages af drift rundt om et minivådområde.  
 
Hvis det ikke er tilfældet, efterspørges en beskrivelse af forholdene omkring AU’s etablererede 
forsøgsanlæg? Herunder ønskes en beskrivelse af, om der er nogle risici knyttet til minivådområdets effekt, 
ved alene at etablere en dyrkningsfri zone helt tæt på minivådområdet, eksempelvis at udtage en 
bræmme rundt om minivådområdet. Hvis der identificeres risici herved, hvor bred en sådan bræmme skal 
være for at afbøde risikoen.  
 
Slutteligt, efterspørges en beskrivelse af, i hvilken grad der må ske jordbearbejdning på arealet rundt om 
minivådområdet. 
 

Besvarelse 

Der findes intet fagligt grundlag for størrelsen af det areal der skal udtages af drift i forbindelse med etab-
lering af minivådområder.  

I forbindelse med etablering af AU’s forsøgsanlæg har størrelsen af arealet rundt om forsøgsanlæggene 
alene været begrundet i plads til, at maskiner kunne udføre opgaven med at etablere det pågældende 
anlæg. Det skal dog bemærkes, at vi i forbindelse med etableringen var opmærksomme på, at arealet 
rundt om anlægget efterfølgende skulle tilsås med en græsmarksblanding (f.eks. en såkaldt LAR- eller di-
geblanding), der hurtigt etablerer sig. Dette gøres for at undgå erosion og tilførsel af eroderet materiale til 
minivådområdet ved store nedbørshændelser.  

Ved etablering af minivådområder bør man tilså både skråningsanlægget og bræmmen rundt om mini-
vådområdet så hurtigt som muligt for at undgå at eventuelt eroderet materiale tilføres minivådområdet ved 
nedbørshændelser. En bræmme på ca. 10 meter vil være tilstrækkelig til at hindre eroderet materiale i at 
blive ført til minivådområdet. Hvis arealet rundt om minivådområdet er stærkt skrånende, dvs. 5 – 10 grader, 
bør bræmmen være 20 meter. 

Udenfor bræmmen kan der ske jordbearbejdning på normal vis. 
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