
 

 

 

 

 

 

 

 

   23. juni 2017 

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af 
konstruerede minivådområder 

Følgende høringssvar er primært fokuseret på bekendtgørelsen og vi har kun sporadisk forholdt 

os til vejledningen. 

 

Bekendtgørelse: 

 

- Vi så gerne at minivådområderne blev betegnet som tekniske anlæg og det i bekendtgø-

relsen blev klargjort at de ikke bliver §3. evt klargør at der kan søges 15 års genopdyrk-

ningsret, hvis det er løsningen. Denne løsning er tidligere blevet givet af styrelsen. 

- Vil staten finansere en flytning hvis der efter 10 år er bilag 4 arter og landmand ønsker 

genoptage dyrkning? 

- Der skal findes en løsning med at håndtere udlægning af midler i perioden frem til land-

manden får sit tilskud 

- I forbindelse med pointscore kunne sårbarheden af oplandet overvejes at blive indregnet. 

- Hvor landmanden selv udfylder ansøgningen skal det være muligt for oplandskonsulen-

ten at eftersende en erklæring efter ansøgningsfristen. Pr erfaring kommer der altid no-

gen landmænd lige inden fristen, og skal have en underskrift, og det vil ikke kunne gøres 

hensigtsmæssigt med kort frist.  

- Er der ikke en fejl i forhold til beskrivelserne af farvekoderne? 

 

 

 

- §4 pkt4 IP 15 oplande kunne være nyttige at få med på kort 

- §4 pkt 5. tast selv oplysninger bør være tilgængelige inden åbning af ansøgningsrunde. 

Eller bliver det hektisk 

- §4 pkt7. ”ansat af SEGES” bør ændres til  ”jf oplandskonsulentordning” 

- §6 stk5. Der må være tale om en fejlformulering. Der er 2 muligheder: I. Hvis der ikke er 

drænafstrømning om sommeren fra dræn kan det antages at der er tale om lokalt dannet 

drænvand, og at drænoplandet er at betragte som det direkte opland jf. samme arealaf-

grænsning som for egnede områder. II. Hvis der er drænafstrømning om sommeren kan 

 

 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 



                                                                                 

  2 / 4 

der være tale om et grundvandsbidrag. Her vil kvælstofkoncentration kunne afgøre.om 

der er tale om reduceret grundvand ( konc. <4 mg/l), hvor det ikke vil være relevant at la-

ve en anlæg, eller ikke-reduceret grundvand (konc. >4 mg/l), hvor et minivådområde vil 

være relevant. Hvis der etableres minivådområde på potentielt egnet areal med sommer-

vandføring, bør minivådområdet dimensioneres på baggrund af vandføringsmålinger. Det 

bør endvidere bemærkes at i tilfælde, hvor der ved lokale undersøgelser findes >12% i C- 

eller D-horisonten vil et potentielt egnet areal omfattes efter samme regelsæt som et eg-

net areal, idet definitionen på egnede arealer er >12% ler i C- og/eller D-horisonten. 

- §8 stk 3-6. lidt rodet og lidt usikkert hvilke tilskud der er tale om. Kan det gøres mere 

klart. 

- §9 pkt4) ”projektet” er i §4 pkt10 defineret som vandflade OG drænopland. Det betyder at 

der kun kan gives tilskud til et projekt hvor ansøger enten ejer eller forpagter både mini-

vådområdet og drænoplandet. Dette vil ekskludere mange projekter fordi der ofte vil løbe 

drænvand fra flere ejeres arealer sammen. Man kunne definere ”projektet” som kun mini-

vådområdets areal. 

- §9 pkt 7. oplysninger om de minimis skal være let tilgængelige 

- §10 pkt4. Vi mener ikke oplandskonsulenten skal føre tilsyn med opgaven. Undtagen 

samme person får opgaven betalt via støttemidler til anlæg. Men i den situation vil op-

landskonsulent optræde som rådgiver. Vi mener man risikerer blande ansvar ind i op-

landskonsulentens rolle som ikke er hensigtsmæssig og vi mener derfor oplandskonsu-

lent skal udgå.  

- §10 pkt 5 samme som ovenfor 

- §10 pkt 6. vi mener ikke landmand skal bære alle risici ved vedligeholdelse. Fx hvis de 

mod forventning skulle gro til så er det en helt overordnet fejl som ikke må pålægges 

landmænd. Det vil da kræve at man udgraver til større dybde. Risikoen herfor er meget 

lille, men dog ikke noget som bør lægges på landmanden. (dette bør ændres i vejled-

ning). Man kunne i stedet sige hvad der skal ske: opretholdelse af tilløb og afløbs forhold. 

Vedligeholdelse af arealer uden om mod skygning af vandfladen af træer. Oprensning af 

sediment bassin efter behov (bør ændres i vejledning, da det mange steder ikke er nød-

vendigt med få års mellemrum). Kun fx være når vanddybden bliver mindre end 0,5 m. 

- §11. tilskudsberettigede udgifter bør også indeholde drænarbejde hvor flere dræn lægges 

sammen således de afleder samlet til ET minivådområde, eller en ledning flyttes til en 

egnet lokalitet. 

- §13 stk2. Økologiske jordbrug ligger ikke markant lavere i kvælstofkoncentrationen end 

andre bedrifter, og økologiske jordbrug bør derfor underligges samme betingelser i for-

hold til minivådområder som øvrige jordbrug hvis kvælstofkoncentrationen er  >4 mg/l 

- §16 pkt4. samme som §10 pkt 4 

- §20. vi mener det er overordentligt skrappe krav. Der kan være situationer hvor tilladelser 

kan være længe undervejs og kombineret med ekstreme vejrforhold er det vores vurde-

ring at man kan komme i situationer hvor en landmand uforsætligt overskrider de 2 år 

som er projektperiode. Det vil være godt med undtagelser som begrundes. 

 

Krav til udformning 

- Krav til vandstand i de lavvandede zoner bør kun bedømmes i vinterperioden hvor der ik-

ke er en netto fordampning. Opretholdelse af vandstanden på de lavvandede zoner kan 

være en udfordring på Sjælland, hvor der kan være perioder på op til 6-7 måneder uden 
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drænafstrømning, og hvor der således kan ske en betydelig vandstandssænkning i som-

merperioden. Der kan evt. regnes på den potentielle vandstandssænkning . Evt. kan der 

blive behov for at sætte kravet til 0,3-0,5 m i forhold til vintervandstand 

- Lidt større variationsbredde på dybden i dybde bassiner: 85-115 cm med gennemsnit in-

den for intervallet 90-100 

- Dimensioner: vådområdet tilpasses landskabet højdekurver med basis i de anslåede 

længde-breddeforhold.  

- Brinkhældning på 30 gr kan være en udfordring nogle steder og bør suppleres med en 

løsning hvor man indbygger plateauer i skrænten når den overstiger 30 gr. ½ m bredde.  

- Brinkerne skal ikke beplantes men ”tilsås” ellers skal man ud med en dyr omgang rulle-

græs. 

- Vandtæt bassinbund skal erstattes med ”lav permeabel” bassinbund. Begrebet vandtæt 

kan ikke garanteres for nogle jordtyper. 

- Plantetæthed: det vil blive meget dyrt at plante med 9-10planter pr m2. Man kan helt ude-

lade krav om beplantning, idet beplantning vil indfinde sig naturligt. I praksis, for at holde 

omkostninger nede, kan man hente opgravet vådbundmateriale og udbringe det pletvis. 

Erfaringer viser det gror til i løbet af en sommer. Hvis der SKAL sættes mål herfor kan 

man erfaringsvist nøjes med at sætte krav om pletvis udbringning: 4 planter pr 10 m2, 

- Udløb: drænudløb skal minimum være dobbelt kapacitet af indløb. Det skyldes at vand-

presset ved indløb kan generere en stærkere indløbshastighed end det tilsvarende ved 

udløb og oversvømmelse vil blive resultatet. Generelt må det anbefales at der også laves 

et sikkerhedsoverløb. 

- Størrelse En begrænsning af minivådområder ved drænoplandsarealer på 30 ha er me-

get problematisk, I et opland som Norsminde Fjord, der er stærkt drændomineret er 95% 

af markerne <40 ha, og en stor andel af disse vil være <30 ha. Analyser af omkostnings-

effektiviteten har vist at omkostningseffektiviteten er uændret ned til 10-15 ha drænop-

land. To mindre minivådområder på arealer <30 ha kan have samme pris eller lavere end 

et større minivådområder, hvor der skal laves drænsammenlægninger, og de to små mi-

nivådområder vil andet andet lige have en bedre omkostningseffektivitet. Grænsen bør 

således være på omkostningseffektiviteten og ikke på areal-afgrænsningen. Alternativt 

bør arealgrænsen sænkes til 0,1 ha minivådområde og 10 ha opland.  

- Arealfordelingen mellem dybe og lavvandede zoner i minivådområder bør fremgå. Store 

dybe arealer har stor risiko for vindeffekter. Dvs når minivådområder bliver store øges an-

tallet af sektioner (sektion er et dybt bassin og lavvandet område)  

- Størrelsesforhold mellem vandflade og drænopland. Det gælder at jo mindre forholdet er 

mellem vandflade og drænopland jo højere effekt i kg N pr ha. Dvs når vandfladen udgør 

½ % af drænopland så er effekten pr arealenhed større (flere kg N pr ha) end hvis vand-

fladen er 1 % af oplandet. Men fjernelsesprocenten falder så også herved dvs i stedet for 

måske 30% fjernelse ved 1% så ryger fjernelsen ned på måske 10% (og den totale 

mængde i kg N falder ligeledes). Pointen er at hvis man konkurrerer på kg N/ha så skal 

man holde det nede på 1:100 ellers stiller man sig dårligere i konkurrencen til trods for at 

man ville fjerne flere kg N med et større anlæg (et større anlæg vil bare have mindre ef-

fekt pr ha). 

- Der bør gives rum for at det skal være tilladt at etablere anlægget med en vis stuvnings-

kapacitet. . Det betyder, at vanddybden skal kunne variere med stuvningshøjden. I prak-

sis skal der jo blot være mulighed for at etablere to afløb i to forskellige niveauer og med 
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forskellig afløbskapacitet. Fordelen herved er flere. Man øger opholdstiden i peak af-

strømningsperioder, hvilket øger N-fjernelse og samtidig har det en klimatilpasningseffekt 

idet afstrømningspeaks mindskes. Muligheden kan laves så det er en ”add on” dvs vand-

standen kan øges oven på den i øvrigt fastsatte. Det vil kræve større volumen, men un-

der visse forhold vil det det kunne laves uden at projektet fordyres mærkbart og derfor 

indgå i konkurrence på lige fod med ”standard projekter”. 

 

 

Vejledning: 

- Kortfarver er ikke optimale eller direkte forkerte 

- Side 15: sensor baserede målinger. Vi er ved at teste nitrat strips som er mere simple i 

anvendelse og håber kunne dokumentere de er tilstrækkelige nøjagtige 

- Vedligeholdelse: sedimentbassin skal udgraves efter behov – dvs vanddybde skal afgøre 

det 

- Man kan ikke pålægge landmand grødeskæring. Det kommer op med det samme igen, 

så løsningen er ny udgravning. Hvis dette skulle ske bør det betragtes som en systemfejl 

som ikke skal pålægges landmanden. Det er intet fra danske eller svenske erfaring er 

som tyder på at bassiner gror til med dunhammer med en vanddybde på minimum 0,9-1 

m 

- Ler membran. Den vil næppe kunne holde en grundvandsindtrængning væk, fordi vandet 

kommer med tryk på et relativt lille areal – som en kilde. Placering bør derfor overvejes til 

en højere placering i landskab. Derimod vil en ler membran på mere sandede arealer 

kunne holde på vandet så bassiner ikke tørrer ud pga udsivning. Sikring mod udsivning 

vil kunne ske med ca. 5 cm tykt lerlag. 

- Udløb:  skal enten være neddykket eller beskyttet med gitter uden om udløbsrist, derved 

undgås tilstopning og at en evt. algevækst bliver ført ud i vandløbet. 

 

 

 

Venlig hilsen 
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