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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønsket en 
uddybning af det eksisterende vidensmateriale, til at kunne administrere efter den faglige vejledning af 
minivådområdeordningen. I nærværende bestilling ønsker LBST viden om effekten i de situationer, hvor der 
er et drænindløb efter hoveddrænindløbet i et åbent minivådområde. 

I bestillingen anføres at med drænindløb efter hoveddrænindløbet menes: Et drænindløb, der er placeret 
således, at det ikke går ind i minivådområdet via sedimentationsbassinet, som hovedindløbet gør, men i 
stedet via et af selve minivådområdets 2 lave eller 3 dybe bassiner. Det er her vigtigt at udpensle, at 
hovedindløbet i disse situationer stadig går via sedimentationsbassinet og videre gennem hele 
minivådområdet. 

Følgende spørgsmål ønskes besvaret: 
1. Har det en væsentlig betydning for effekten af et åbent minivådområde, hvis der er et drænindløb 

efter hoveddrænindløbet? 
 

2. Er der en grænse for hvor stort drænrøret eller indløbet af drænvand efter hoveddrænindløbet må 
være, før det får en væsentlig betydning for effekten af minivådområdet? 

a. Er der en bagatelgrænse størrelse af rør? 
b. Er der en bagatelgrænse for mængden vand der løber ind gennem drænrøret? 
c. Er der en bagatelgrænse for påvirkningen af vandets gennemsnitlige opholdstid? 

 
3. Er der en grænse for hvor i minivådområdet drænrøret kan være placeret før det får betydning for 

effekten af minivådområdet? 
a. Har det betydning om det er i et lavt eller dybt bassin? 
b. Har det betydning hvor langt henne i minivådområdets forløb, at drænrøret stikker ind? 

Besvarelse 

1. Har det en væsentlig betydning for effekten af et åbent minivådområde, hvis der er et drænindløb efter 
hoveddrænindløbet? 

Et minivådområde med åben vandflade er overordnet set designet til at skulle have en hydraulisk opholds-
tid på minimum 24 timer i den periode, hvor der er drænvandsafstrømning fraset perioderne med start og 
afslutning af drænsæsonen, hvor vandets opholdstid er længere (Kjærgaard & Hoffmann 2017). Hvis man 
derfor øger den hydrauliske belastning ved at tilkoble endnu et drænindløb, vil vandets opholdstid forkortes 
og effektiviteten vil gå ned. Vandets opholdstid i minivådområdet er sammen med temperaturen de to 
mest betydende faktorer for kvælstoffjernelseseffektiviteten. Hvis man inkluderer det ekstra drænindløbs 
oplandsareal og udvider arealet af minivådområdet så det stadig er 1 – 1,5 % af drænoplandsarealet kan 
man helt eller delvis kompensere for nedgangen i effektivitet, men det vil afhænge af, hvor det ekstra 
drænrør er placeret (se nedenfor vedrørende placering). Hvis man ikke gør dette, vurderes det, at nedgan-
gen i opholdstid medfører en tilsvarende lineær nedgang i kvælstoffjernelseseffektiviteten. 
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Sedimentationsbassinets primær funktion er at tilbageholde sediment ikke mindst partikelbundet fosfor. 
Den anbefalede dimensioneringen baserer sig på at optimere sedimentationen samtidig med, at risikoen 
for resuspension af sediment skal være minimal. Effekten af sedimentationsbassinet er dog ikke dokumen-
teret, og det anbefales derfor at undersøge, hvorledes sedimentationen af partikulært fosfor påvirkes så-
fremt det tillades at have indløb af dræn andre steder end i selve sedimentations-bassinet. Alt andet lige 
vil en omledning af drænvand uden om sedimentationsbassinet medføre en højere fosforbelastning af 
selve minivådområdet afhængigt af mængden af sediment i drænvandet. 

 

2. Er der en grænse for hvor stort drænrøret eller indløbet af drænvand efter hoveddrænindløbet må være, 
før det får en væsentlig betydning for effekten af minivådområdet? 

Udover placeringen af det ekstra drænrørsindløb i vådområdet, som behandles nedenfor, er det mængden 
af drænvand, der tilføres med det ekstra dræn, som påvirker vandets opholdstid i minivådområdet. Mindre 
opholdstid er ensbetydende med en mindre kvælstofomsætning. Hvis man ikke som nævnt ovenfor øger 
minivådområdets areal tilsvarende vurderes det, at et fald i opholdstiden medfører en tilsvarende lineær 
nedgang i kvælstofeffektiviteten.  

 

2.a. Er der en bagatelgrænse for størrelse af rør? 

Nej, i princippet vil enhver ændring påvirke effektiviteten, det er den hydrauliske belastning der er afgø-
rende, og som er afhængig af drænoplandet, der tilkobles. 

 

2.b. Er der en bagatelgrænse for mængden vand der løber ind gennem drænrøret? 

Nej, i princippet vil enhver ændring påvirke kvælstofeffektiviteten 

 

2.c. Er der en bagatelgrænse for påvirkningen af vandets gennemsnitlige opholdstid? 

Nej, i princippet vil enhver ændring påvirke kvælstofeffektiviteten. 

 

3. Er der en grænse for hvor i minivådområdet drænrøret kan være placeret før det får betydning for ef-
fekten af minivådområdet? 

Generelt har en korrekt opbygning af minivådområdet med sedimentationsbassin og dybe og lave bassi-
ner med en samtidig korrekt placering af indløbsdræn har stor betydning for minivådområdet effektivitet. 
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3.a. Har det betydning om det er i et lavt eller dybt bassin? 

Hvis røret munder ud i et lavt bassin, kan flowhastigheden måske medføre lokal erosion af bunden, så der 
lokalt bliver en øgning i koncentrationen af suspenderet materiale samt mulighed for et ændret strømnings-
mønster, men hvorvidt det har betydning for kvælstofeffektiviteten, er svært at vurdere. Da det eroderede 
materiale i suspension også indeholder partikulært fosfor, kan det eventuelt medføre tab af fosfor fra selve 
minivådområdet. Dette bør undersøges, såfremt man tillader alternative drænindløb. 

 

3.b. Har det betydning hvor langt henne i minivådområdets forløb, at drænrøret stikker ind? 

Ja, det har stor betydning, hvor det alternative drænrør har indløb i minivådområdet. Overordnet set vil det 
være bedst, hvis det alternative drænrør placeres så langt væk fra udløbet som muligt, dvs. i det første dybe 
bassin. Årsagen til dette er, at kvælstoffjernelse – primært denitrifikation af nitrat – sker ved, at nitrat via 
diffusion ledes ned i sedimentet til anoxiske områder denitrificeres. Det betyder, at jo mere sedimentover-
flade, der er til rådighed, jo større er chancen for denitrifikation. Det kan også illustreres ved, at hvis dræn-
røret først har indløb i sidste dybe bassin tæt ved udløbet så er der både minimal opholdstid og minimalt 
sedimentareal til rådighed, og kvælstoffjernelsen vil derfor i praksis være tæt på nul. Samtidig vil sedimen-
tation af partikulært fosfor tæt på udløbet ligeledes i praksis være nul. 
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