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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. 
Derfor har Landbrugsstyrelsen sendt en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
med ønsket om to delleverancer til opdatering af vidensgrundlaget.  

 

Del-leverance 1: Opdateret vidensgrundlag til minivådområdets udvikling over tid  

Landbrugsstyrelsen har behov for et opdateret vidensgrundlag i forhold til minivådområdets udvikling over 
tid. Det bunder i et behov for viden om, hvordan minivådområderne skal vedligeholdes. Det opdaterede 
vidensgrundlag skal derfor anvendes til at udforme de krav, der er nødvendige at opretholde for at sikre at 
minivådområdet leverer en effekt i opretholdelsesperioden på 10 år.   

Det ønskes, at følgende spørgsmål besvares:  

1. Hvilke forhold ifm. minivådområdet kan anses som kritiske for minivådområdets effekt over tid?  
2. Har AU mulighed for at levere et opdateret afsnit til designmanualen om minivådområdets 

udvikling over tid?  En opdatering kan f.eks. være stillingtagen til ændringer i anvendelse i 
drænopland, fremkomst af træer på skråninger og behov for grødeskæring.  

3. En beskrivelse af AU’s konstaterede vedligeholdelsesbehov over tid 
4. En beskrivelse af AU’s egne erfaringer for, hvordan et minivådområde udvikler sig over tid og 

fortsat leverer en effekt. 
 

Del-leverance 2: Vandtilførsel til minivådområdet 

Landbrugsstyrelsen har behov for en nærmere vurdering af vandtilførsel til minivådområdet, og ønsker 
følgende spørgsmål besvaret: 
 

1. Hvilket vand kan løbe igennem minivådområdet? Ville det f.eks. have en betydning for effekten 
ved indløb via vandløb/grøft i stedet for rør? 

2. Hvordan vil effekten påvirkes, såfremt at en del af det vand, der føres igennem minivådområdet, 
består af spildevand? 

3. I designmanualen fremgår at arealforholdet mellem dybe- og lave zoner skal være fast fra 
sekvens til sekvens, men i en senere levering (2. april 2020), fremgår det at arealforholdet må 
være forskelligt fra sekvens til sekvens, når blot arealforholdet svinger mellem 2:1-1,5:1. Hvilken af 
metoderne, er den korrekte?  
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Besvarelse 

Del-leverance 1: Opdateret vidensgrundlag til minivådområdets udvikling over tid 

1. Hvilke forhold ifm. minivådområdet kan anses som kritiske for minivådområdets effekt over 

tid?  

Det første minivådområde med åben vandflade blev anlagt i Fillerup ved Odder i 2010. Anlægget fungerer 
stadig tilfredsstillende og er løbende blevet moniteret (se f.eks. Eriksen m.fl. 2020) senest i en periode fra 
2018 til 2022. I Eriksen m.fl. (2020) er effektiviteten angivet til 28 ± 14 % i perioden 2013-2017, mens effek-
tiviteten i perioden 2018 – 2022 ligger på 19 ± 2 % (Nilsson m.fl. 2022). Hvorvidt den faldende effektivitet 
kan tilskrives anlæggets alder eller variationer i de klimatiske forhold kan ikke umiddelbart afgøres.  

Fra Sverige vides, at tilgroning kan medføre nedsat effektivitet, fordi vandets opholdstid ved tilgroning re-
duceres kraftigt (personlig samtale med Stefan Weisner, Halmstad Universitet, samt besøg på lokaliteten). 
Dermed reduceres kvælstoffjernelsen også, da vandets opholdstid og temperaturen er de to vigtigste pa-
rametre for kvælstoffjernelse. 

AU har fulgt et minivådområde ved Fensholt, Odder, siden etableringen i 2015. Dette anlæg viste i en 2-
årig overvågningsperiode fra 2015-2017 en effektivitet på 16 ± 2 %, mens effektiviteten i perioden fra sidste 
halvår af 2017 - uden målinger i 2018 - og frem til første halvår af 2022 lå på 17 ± 2 % (Nilsson et al, 2022). 
Dette minivådområde er anlagt på blåler og vegetationszonerne blev beplantet med dunhammer fra start. 
Minivådområdet ved Fensholt er her i 2022 så tæt bevokset, at vegetationen bør afhøstes og til dels fjernes 
(se foto s. 6) for at genoprette opholdstiden. Anlægget er det eneste som AU har kendskab til, der bør gen-
nemgå en restaurering/oprensning. 

I et specialeprojekt fra AU, Geoscience (Nilsson 2020) blev sedimentdeponeringen i sedimentationsbassi-
nerne målt på 10 minivådområder med en alder på 5 – 7 år (figur 1). Resultaterne indikerer, at sedimenta-
tionsbassinerne kan forventes at have en levetid på minimum 10 år og formentlig længere afhængigt af 
mængden af sedimenttransport i drænsystemet. Oprensning af et sedimentationsbassin antages at kunne 
foretages relativt nemt og billigt med en rendegraver.  
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Figur 1: Visuel illustration af sedimenttykkelse fra prøver udtaget i 
sedimentationsbassiner ved 10 åbne minivådområder. Gennemsnitlige 
tykkelse er også markeret med stiplede linjer. Søjlerne for de enkelte 
sedimentationsbassiner er sorteret efter, hvor tæt på bassinindløbet de er 
udtaget og den første søjle er udtaget tættest på indløbet, dvs. der er ikke 
konsistens i prøve-ID-numereringen, (Nilsson 2020). 

 

 

2. Har AU mulighed for at levere et opdateret afsnit til designmanualen om minivådområdets 

udvikling over tid?  En opdatering kan f.eks. være stillingtagen til ændringer i anvendelse i 

drænopland, fremkomst af træer på skråninger og behov for grødeskæring 

Rådgivning om minivådområders udvikling over tid kræver, at anlæggene er blevet fulgt igennem en år-
række. Som nævnt ovenfor er kun to anlæg moniteret løbende af AU og kun med målinger af kvælstof og 
fosfor samt visuelt mht. vegetationsudviklingen. AU er derfor ikke i besiddelse af et tilstrækkelig stort data-
sæt for at kunne vurdere minivådområdernes effektudvikling over tid. Hvis et minivådområde vokser fuld-
kommen til, så både de lave vegetationszoner og de dybe bassiner er overbevoksede, bør anlægget op-
renses. Dette bør gøres for at kravet til vandets opholdstid opretholdes. 

3. En beskrivelse af AU’s konstaterede vedligeholdelsesbehov over tid 

Som beskrevet under punkt 1 har AU konstateret, at minivådområdet ved Fensholt snart bør oprenses/af-
høstes, da vegetationen er ved at blive for dominerende. Det ældste anlæg ved Fillerup trænger pt. efter 
12 år ikke umiddelbart til vedligeholdelse, da de dybe zoner stadig er dybe og uden invasion af makrofytter. 
Samtidig har vegetationszonerne stadig et fint plantedække og ser visuelt ud til at fungere. 

4. En beskrivelse af AU’s egne erfaringer for, hvordan et minivådområde udvikler sig over tid 

og fortsat leverer en effekt. 

Se punkt 1, 2 og 3. 
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Foto: Minivådområdet ved Fensholt på Vesterskovvej hvor vegetationen er blevet meget dominerende  
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Del-leverance 2: Vandtilførsel til minivådområdet 

 

1. Hvilket vand kan løbe igennem minivådområdet? Ville det f.eks. have en betydning for ef-

fekten ved indløb via vandløb/grøft i stedet for rør? 

I princippet kan der godt tilføres vand til et minivådområde via et vandløb eller en grøft. Man skal dog på 
forhånd sikrer sig, at vandløbsloven ifm. tilkoblingen overholdes. Tilkoblingen kræver en eller anden form 
for indløbsanordning således, at vandet fordeles som for et rørindløb. Samtidig skal det også sikres, at vand-
løbskvaliteten er på linje med det, man finder i drænvand. Dvs. et vist indhold af kvælstof på nitratform, og 
at fosforindholdet er som fosfat og partikulært fosfor. Med andre ord skal man sikre sig, at vandet i grøft eller 
vandløb stammer fra et landbrugsopland. Spildevand vil ikke være egnet til at sende gennem et minivåd-
område (se svar til spørgsmål 2). 

Det bør understreges, at det ikke er uden risiko at sende grøftevand eller vandløbsvand gennem et mini-
vådområde. Man skal være sikker på, at man kender størrelsen på grøftens eller vandløbets opland samt 
mængden af vand, der tilføres minivådområdet. Specielt ved store nedbørshændelser kan vandføringen i 
grøfter og vandløb stige markant mere end i drænsystemerne. Det skyldes, at der ved store nedbørshæn-
delser både kan tilføres vand til grøfter via dræn, diffus tilførsel af højtliggende grundvand og ikke mindst 
overfladisk tilstrømning. I sidstnævnte tilfælde kan den overfladiske tilstrømning indeholde store mængder 
suspenderet materiale, der eventuelt ville kunne føre til, at minivådområdet fyldes op med sediment i sedi-
mentationsbassinet. Der er således et tilfælde fra Ondrup Mose ved Odder, hvor et minivådområde anlagt 
af Orbicon (nu WSP) blev fuldstændig fyldt med sediment efter en kraftig nedbørshændelse, hvor overfla-
diske afstrømning med stort indhold af eroderet materiale i suspension ødelagde minivådområdet.   

 

2. Hvordan vil effekten påvirkes, såfremt at en del af det vand, der føres igennem minivådom-

rådet, består af spildevand? 

Det må pointeres kraftigt, at det ikke er tilrådeligt at sende spildevand gennem et minivådområde. Spilde-
vand indeholder store mængder organisk stof herunder organisk kvælstof og organisk fosfor. Samtidig er 
koncentrationen af kvælstof på nitratform ofte lav, mens indholdet af ammonium kan være højt. Endvidere 
kan spildevandet indeholde urea eller patogener såsom colibakterier.  

Rensning af spildevand er fuldkommen anderledes end den kvælstoffjernelse og fosforretention, der sker i 
et minivådområde. I spildevand skal slamindholdet fanges, opkoncentreres og derefter afvandes for at re-
ducere mængden af slam. Ammonium skal iltes til nitrat og herefter videre til denitrifikation, hvis et sådant 
led er inkluderet. I nogle rensningsanlæg fældes fosfat med ferriklorid. For alt spildevand gælder, at det 
organiske materiale inklusive slammet har et stort iltforbrug, og der tilføres derfor store mængder ilt til de 
iltkrævende processer. Hvis man tilfører spildevand til et minivådområde, vil der formentlig ske et drastisk 
fald i iltindholdet, og man kan forvente, at geniltning ved udløbet vil være vanskeligere. Endvidere kan man 
ikke være sikker på, at det med spildevandet tilførte organiske stof og slam bliver tilbageholdt eller omsat 
(dvs. iltet). Man kan heller ikke være sikker på, at ammonium og urea bliver iltet til nitrat og efterfølgende 
denitrificeret inden udløb fra minivådområdet. Det må derfor på det stærkeste frarådes at tilføre spildevand 
til minivådområder med åben vandflade. 
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Det skal dog bemærkes, at man både herhjemme (rodzoneanlæg) og i udlandet har konstruerede våd-
område, der er målrettet spildevandsrensning. Men her er designet forskellig fra designet til minivådområ-
der til rensning af drænvand, da rensningsprocesserne er markant forskellige. Det skal også bemærkes, at 
man flere steder i udlandet (Sverige, Italien, USA, m.fl.) har anlagt konstruerede vådområder målrettet spil-
devandspolering (WasteWater polishing), dvs. man har tilføjet et ekstra led i spildevandsrensningen efter 
den egentlige rensning, hvor man gør vandet endnu renere ved at nedbringe næringsstofkoncentratio-
nerne yderligere. Men designet er anderledes sammenlignet med minivådområder med åben vandflade 
beskrevet i designmanualen (Kjærgaard og Hoffmann 2017). 

 

3. I designmanualen fremgår at arealforholdet mellem dybe- og lave zoner skal være fast fra 

sekvens til sekvens, men i en senere levering (2. april 2020), fremgår det at arealforholdet 

må være forskelligt fra sekvens til sekvens, når blot arealforholdet svinger mellem 2:1-1,5:1. 

Hvilken af metoderne, er den korrekte?  

I besvarelsen fra 2 april 2020 står: 

” Man skal ikke øge arealet af de lavvandede vegetationszoner, da man derved nedsætter kvælstoffjer-
nelsen, fordi volumen af de dybe zoner reduceres og dermed nedsætter man vandets opholdstid. Jo læn-
gere opholdstid jo større kvælstoffjernelse. Man bør således holde sig indenfor det angivne interval på 1,5:1 
– 2:1”. 

Der kan tillades lidt elastik i arealforholdet mellem dybe og lave zoner afhængigt at de aktuelle forhold. 
Således bør arealforholdet ligge i intervallet 2:1 til 1,5:1. 
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