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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen ønsker at forsimple minivådområde-ordningen, så ordningen bliver mere attraktiv at 
ansøge, mere enkel at forvalte, og den samlede effekt som kvælstofvirkemiddel på nationalskala øges. 
 
Landbrugsstyrelsen har derfor i en bestilling til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønsket et 
tillæg til designmanualen for etablering af åbne mininvådområder. Tillægget skal beskrive effekt ved 
udkast for forenklet og helt simpelt minivådområde og tage afsæt i bilag 2 og 3. 
 
Med bestillingen var tre bilag. Disse er  indsat i slutningen af nærværnde besvarelse 

• Bilag 1: Uddybende beskrivelse af indhold af og formål for tillæg til designmanual. Herunder også 
spørgsmål, der ønskes besvaret. 

• Bilag 2:  Landbrugsstyrelsens udkast til designskabelon til forenklet minivådområde.  

• Bilag 3: Helt simpelt minivådområde – forslag til krav til udformning. 
 
Spørgsmålene fra bilag 1, 2 og 3, der ønskes besvaret er: 

1. Bilag 1: Hvilken effekt vil man kunne forvente, såfremt et minivådområde konstrueres med de krav, 
der er listet i bilag 2?  

2. Bilag 1: Hvilken effekt vil man kunne forvente, såfremt et minivådområde konstrueres med de krav, 
der er listet i bilag 3?  

3. Bilag 1: I en levering fra 4. marts 2022 har AU angivet et eksempel på et svensk minivådområde. 
Har I designskabelon, effektberegninger, instrukser eller lignende materiale vedr. den svenske mo-
del, som I kan udlevere til Landbrugsstyrelsen? 

4. Bilag 2: Vedr. sedimentationsbassin og vådområder. ” Til AU: I stedet for at stille krav til arealforhold 
mellem sekvenser, vil det så være muligt udelukkende at indsætte et krav til hvor stor en procentdel 
der skal være dybe zone? Er der andre procentdele som vil være mere optimale end 80 pct.?” 

5. Bilag 2 og 3: Vedr. drænoplandets størrelse. ” Til AU: Har etablering af pumpe betydning for effek-
ten? Er den en idé i at have et større drænopland, hvis der etableres en pumpe?” 

6. Bilag 3: Vedr. sedimentationsbassin og vådområder. ”Til AU: Er der en anden minimumsdybde, hvor 
effekten i højere grad vil kunne sikres?” 

7. Bilag 3: Vedr. Størrelsesforhold mellem minivådområder og drænopland. ”Til AU: Hvad kunne en 
minimumsstørrelse f.eks. være for at sikre den højest mulige effekt?” 
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Besvarelse 

Vedr. Bilag 1 Uddybende beskrivelse af indhold af og formål med leverancen. Her-

under også spørgsmål, der ønskes besvaret. 

LBST: Hvilken effekt vil man kunne forvente, såfremt et minivådområde konstrueres med de krav, der er listet 
i bilag 2? 

Svar: Der kan ikke gives et entydigt svar på kvælstofeffekten. Hvis man undlader vegetationszoner udeluk-
ker man muligheden for at planterne bidrager med let omsættelig kulstof, som de denitrificerende bakterier 
har brug for. Vegetationszonen virker også som et filter, der kan fange suspenderede kulstofrige partikler. 
Hvis man nedsætter volumen af de dybe zoner går kvælstofeffekten ned, da opholdstiden sammen med 
temperaturen er de to styrende parametre for kvælstofeffekten. 

LBST: Hvilken effekt vil man kunne forvente, såfremt et minivådområde konstrueres med de krav, der er listet 
i bilag 3? 

Svar: Kvælstofeffekten vil givetvis gå markant ned. Der er ingen danske undersøgelser, der har undersøgt 
dette. 

Hvis man ændrer på størrelsesforholdet mellem opland og minivådområde ændres kvælstofeffekten også. 
Øges forholdet mellem opland og minivådområde vil der formentlig – alt andet lige - være en lineær sam-
menhæng mellem kvælstofeffekt og forholdet opland:minivådområde. 

LBST: I en levering fra 4. marts 2022 har AU angivet et eksempel på et svensk minivådområde. Har I design-
skabelon, effektberegninger, instrukser eller lignende materiale vedr. den svenske model, som I kan udle-
vere til Landbrugsstyrelsen? 

Svar: Nej, det har vi ikke for indeværende. Hvis vi skal fremskaffe information om de svenske minivådområ-
der vil det kræve et større udredningsarbejde. 

Leveringen der henvises til er: Hoffmann CC, Audet J og Iversen BV. 2022. Uddybning af tidligere levering 
og vurdering af minivådområders effekt ved manglende overholdelse af krav til udformning. 11sider. Råd-
givningsnotat fra DCA –Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, leveret: 08.03.2022 

 

Vedr. Bilag 2: Landbrugsstyrelsens udkast til designskabelon til forenklet mini-våd-

område 

Angående krav til dybde, størrelse og placering af dybe zoner i minivådområder: 

Det er vigtigt at de dybe zoner som minimum er på 0.85 m. Hvis man tillader lavere dybde øger man mar-
kant sandsynligheden for at makrofytter vil indvandre hurtigt – inden for få år – og det vil medføre at op-
holdstiden forkortes markant, og det vil igen medføre at effektiviteten går markant ned, idet volumen af de 
dybe zoner nu optages af planter. 
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Det er vigtigt, at de dybe zoner og vegetationszonerne ligger sekventielt idet de lave vegetationszoner 
medvirker til opblanding af vandet. En ensartet fordeling af vandet gennem hele minivådområdet er afgø-
rende for optimal kvælstoffjernelse. De lave zoner ”tvinger” vandet op fra de dybde zoner, og sammen med 
vegetationen medvirker det til stadig opblanding af vandet. 

Vedrørende kravet til hvor stor en procentdel der skal være dybe zone pointeres det, at de dybe zoner bør 
udgøre 80 % af minivådområdets areal, fordi opholdstiden har signifikant indflydelse på kvælstoffjernelsen. 
Er de dybe zoner mindre end 80% af minivådområdets areal skal de være tilsvarende dybere for derved at 
opretholde den samme opholdstid. 

Angående pumpe: 

Kvælstoffjernelsen burde ikke ændre sig ved pumpning af drænvand, og der er intet fagligt grundlag for at 
fastsætte et bestemt minimumsareal for drænoplandet mht. til installering af en pumpe, der forsyner mini-
vådområdet med drænvand. Eventuelt ønske om et større drænopland ved installering af pumpe relaterer 
sig til økonomien, da kvælstoftreduktionsomkostningerne er højere ved anvendelse af pumpe frem for an-
læg, hvor drænvandet strømmer frit igennem anlægget. 

Angående minimumsstørrelse: 

Se svar under ’vedr. bilag 3’ 

 

Vedr. Bilag 3: Helt simpelt minivådområde – forslag til krav til udformning 

Angående minimumsdybde: 

Vedrørende om der findes en anden minimumsdybde, hvor effekten i højere grad vil kunne sikres pointeres 
det, at det er vigtigt at dybden minimum er 0,85 m, da tilgroningen af de dybe bassiner ellers vil ske alt for 
hurtigt. 

Vedr. krav til sekvenser, arealforhold og andre dybder, se svar under ’vedr. bilag 2’. 

Angående minivådområdets bund 

Det bør være et absolut krav at minivådområdets bund er impermeabel. Dvs., at bunden naturligt skal bestå 
af ler. Hvis bunden er meget sandet, skal der etableres en membran. Hvis bunden er meget permeabel er 
der risiko for indtrængen af grundvand, som derved nedsætter vandets opholdstid, og opholdstiden er vig-
tig for effektiviteten. Der kan endvidere ved indtrængning af grundvand være tale om vand der har en 
anden kvælstofkoncentration end drænvandets – formentlig lavere – og effektiviteten kan formindskes 
både pga. af opholdstid og fortynding af drænvandets kvælstofkoncentration. Det indtrængende grund-
vand vil sandsynligvis være dannet fra områder uden for det drænede areal. Omvendt kan der tabes dræn-
vand til omgivelserne, og hvad den videre skæbne af dette tab af drænvand medfører vides ikke. 

Angående etablering af pumpe: 

Etablering af pumpe har ingen betydning for effekten. Eventuelt ønske om et større drænopland ved instal-
lering af pumpe relaterer sig til økonomien. 

Angående minimumsstørrelse: 
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Hvad en minimumsstørrelse f.eks. kunne være for at sikre den højest mulige effekt, pointerer vi, at kvælstof-
effekten og størrelsen af minivådområdet er direkte relateret til hinanden. Nedsætter man størrelse af mi-
nivådområdet nedsættes kvælstofeffekten proportionalt hermed. Størrelsen af minivådområdet i forhold til 
det samlede drænareal er baseret på det bedst mulige skøn af den forventede drænafstrømning til an-
lægget.  
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Bilag 1 Uddybende beskrivelse af indhold af og formål 

med leverancen. Herunder også spørgsmål, der ønskes 

besvaret (fra LBST med bestillingen). 

Vurdering af effekter ved alternative krav 

Det er nødvendigt for Landbrugsstyrelsen at forsimple minivådområdeordningen. Især er der behov for, at 
kravene til udformningen af minivådområder i designmanualen forsimples. Konkret er der brug for et til-
læg til designmanualen, hvor konsekvenserne og effektændringerne, der kommer af designændringer, 
beskrives. Landbrugsstyrelsen har skitseret to forslag til mere simple minivådområder som tillægget kan 
tage udgangspunkt i. Det første forslag (bilag2), tager udgangspunkt i den allerede eksisterende ordning, 
men i forslaget er kravene til udformning af minivådområdet forenklet. Det andet forslag (bilag 3), er en 
helt simpel model, der minder om et vandhul.  

 

Udover spørgsmålene i bilag 2 og bilag 3 ønskes, at følgende spørgsmål besvares i delleverance 1:  

1. Hvilken effekt vil man kunne forvente, såfremt et minivådområde konstrueres med de krav, der er 
listet i bilag 2?  

2. Hvilken effekt vil man kunne forvente, såfremt et minivådområde konstrueres med de krav, der er 
listet i bilag 3?  

3. I en levering fra 4. marts 2022 har AU angivet et eksempel på et svensk minivådområde. Har I de-
signskabelon, effektberegninger, instrukser eller lignende materiale vedr. den svenske model, 
som I kan udlevere til Landbrugsstyrelsen? 
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Bilag 2: Landbrugsstyrelsens udkast til designskabelon til 

forenklet minivådområde (fra LBST med bestillingen) 

 

Dele af minivådområdet  Krav til udformning 
Sedimentationsbassin og vådområde Minivådområdet skal bestå af et sedimentationsbassin 

efterfulgt af et vådområde opbygget sekventielt af dybe 
zoner og lavvandede vegetationszoner.  
 
Overgange mellem de dybe zoner kan etableres som en-
ten vegetationszoner eller overrislingszone.  
 
De dybe zoner og sedimentationsbassinet skal etableres 
med en vanddybde på minimum 0,85 m og udgøre 80 
pct. af vådområdets areal.   
 
Der stilles ikke krav til længde:bredde forhold, eller stør-
relseforhold af de enkelte sekvenser.  

Minivådområdets bund  Skal være lavpermeabel.  
Brinkerne  Brinkerne skal tilsås med græs for at undgå jorderosion.  
Indløb til sedimentationsbassin fra 
drænoplandet og gennemløb fra sedi-
mentationsbassin til vådområdet 

Alt indløb til minivådområdet skal ske til minivådområ-
dets sedimentationsbassin.  
 
Indløb til sedimentationsbassin skal ske via rør.  
 
Overgang mellem sedimentationsbassin og vådområde 
kan enten bestå af en overrislet bræmme eller via rør.  

Udløb fra minivådområde  Udløbet skal være neddykket inde i minivådområdet.  
Drænoplandets størrelse Drænoplandet skal være min. 20 ha. Ved etablering med 

pumpe skal drænoplandet minimum være 50 ha.  
Minivådområdets størrelse Minivådområdet (sedimentationsbassin og vådområdet) 

dimensioneres i forhold til minivådområdets drænopland 
og skal minimum være i forholdet 1:100.  

 

LBST har givet følgende kommentarer i skemaet: 

• Vedr. sedimentationsbassin og vådområder. ” Til AU: I stedet for at stille krav til arealforhold mellem 
sekvenser, vil det så være muligt udelukkende at indsætte et krav til hvor stor en procentdel der 
skal være dybe zone? Er der andre procentdele som vil være mere optimale end 80 pct.?” 

• Vedr. drænoplandets størrelse. ” Til AU: Har etablering af pumpe betydning for effekten? Er den en 
idé i at have et større drænopland, hvis der etableres en pumpe?” 
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Bilag 3: Helt simpelt minivådområde – forslag til krav til ud-

formning (fra LBST med bestillingen) 

Dele af minivådområdet Krav til udformning 
Sedimentationsbassin og vådområdet Sedimentationsbassin og vådområde skal 

have en minimumsdybde på 0,85 m. 
 
Der stilles ikke krav til sekvenser, arealfor-
hold og andre dybder.  

Minivådområdets bund Der stilles ikke krav til minivådområdets 
bund.  

Brinkerne (volden og den skrånende kant på sedi-
mentationsbassinet og vådområdet ned mod 
vandoverfladen) 

Brinkerne skal tilsås med græs for at undgå 
jorderosion. Afsynes anlægget i vinterhalv-
året er det tilstrækkeligt, at græs og frøblan-
ding er indkøbt. Op til halvdelen af frøblan-
dingen kan bestå af blomstrende urter, som 
er bi- og bestøvervenlige. 

Indløb til sedimentationsbassinet fra drænoplan-
det og gennemløb fra sedimentationsbassin til 
vådområdet 

Alt indløb til minivådområdet skal ske til mi-
nivådområdets sedimentationsbassin.  
 
Overgang fra sedimentationsbassin kan 
etableres som overrislet bræmme eller via 
rør.  

Udløb fra vådområdet Udløbsrør skal være neddykket.  
Drænoplandets størrelse Drænoplande skal være minimum 20 ha. Ved 

etablering med pumpe skal drænoplandet 
minimum være 50 ha.  

Størrelsesforhold mellem minivådområde og 
drænopland 

Minivådområdet (ekskl. sedimentationsbas-
sin) dimensioneres i forhold til minivådområ-
dets drænopland og skal minimum være i 
forholdet 1:100. Alternativt: Der fastsættes 
en minimumsstørrelse på vådområdet.  

 

LBST har givet følgende kommentarer i skemaet: 

• Vedr. sedimentationsbassin og vådområder. ”Til AU: Er der en anden minimumsdybde, hvor effek-
ten i højere grad vil kunne sikres?” 

• Vedr. drænoplandets størrelse. ” Til AU: Har etablering af pumpe betydning for effekten? Er den en 
idé i at have et større drænopland, hvis der etableres en pumpe? ” 

• Vedr. Størrelsesforhold mellem minivådområder og drænopland. ”Til AU: Hvad kunne en mini-
mumsstørrelse f.eks. være for at sikre den højest mulige effekt?” 
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