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Future
Cropping
I Future Cropping partnerskabet arbejder 13
partnere sammen om
at skabe nye teknologiske løsninger indenfor
bl.a. præcisionsjordbrug, miljøteknologi og
digitale løsninger på
markområdet.
Se mere på:
www.futurecropping.dk
Deltagerne er: Agro Intelligence, Yara Danmark,
Novozymes, Orbicon, Ejlskov, Agro Business Park,
Rambøll, Foss, Teknologisk
Institut, Aarhus Universitet, GEUS, Københavns
Universitet og SEGES.
Partnerskabet løber indtil
medio 2020 og har et
budget på 100 mio. kr. Innovationsfonden finansierer 50 pct. af udgifterne
i partnerskabet, mens de
øvrige 50 pct. kommer fra
partnerskabets deltagere.
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Minivådområdet ved Ondrup Mose ved Odder.

Minivådområder med
filtermatrice er et nyt
effekt miljøtiltag
Fokus: Det fylder kun en fjerdedel af et anlæg med åbne bassiner, men er lige så effektivt og koster ikke mere at anlægge.
Af Henrik Skovgaard, Orbicon,
Bjarne Moeslund, Orbicon,
Bo Vangsø Iversen,
Aarhus Universitet
Minivådområder med ﬁ ltermatrice kan erne 30-50 pct. kvælstof og 40-60 pct. fosfor fra drænvand, der afledes fra dyrkede
drænoplande til vandløb. Det viser ﬂere års drift og overvågning
af forsøgsanlæg etableret af Orbicon og Aarhus Universitet, som
samarbejder i Future Cropping
om udvikling af det nye virkemiddel.
I 2018 åbnede Landbrugs-
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styrelsen for en støtteordning
til etablering af minivådområder
med åbne bassiner i udpegede
landsdele. Fra starten af 2019 forventes det, at Landbrugsstyrelsen
supplerer med en støtteordning
på 20 mio. kr. til etablering af minivådområder med filtermatrice. Landmanden får dermed to
drænvirkemidler at vælge imellem. Og mens arealkravet til et
minivådområde med åbne bassiner er ca. en hektar pr. 100 hektar drænopland, kan en mindst
lige så god næringsstoernelse
opnås i et minivådområde med

filtermatrice på ca. 0,25 hektar pr. 100 hektar drænopland.
Anlægspriserne er nogenlunde
ens. Der må i begge typer minivådområder forventes driftsudgifter til oprensning i indløbsbassinet og i anlæg med ﬁltermatrice
tillige udskiftning af ﬂis efter 7-10
års drift.

Baggrund og teknologien
Omkring 50 pct. af Danmarks
landbrugsareal er drænet. Det
gælder især de østdanske jorder
med et højt lerindhold.
Fra de dyrkede arealer kan

der ske et betydeligt tab af kvælstof fra rodzonen til drænsystemerne og videre ud i vandløbene.
Vandløbene transporterer kvælstof ud i orde og kystvande, hvor
det giver anledning til øget algevækst og risiko for iltsvind. Ifølge
de statslige vandområdeplaner
skal den samlede udledning af
kvælstof fra land til havet reduceres fra 57.000 ton kvælstof om
året til 44.000 ton inden udgangen af 2027. Heraf skal minivådområder bidrage med en reduktion på 900 ton kvælstof om året
inden udgangen af 2021. Det kræver ca. 1.500 minivådområder.
Minivådområder med ﬁltermatrice er blevet udviklet, drevet og
overvåget siden 2009 af Orbicon
med støtte fra især Hedeselskabet.
I perioden 2015-2020 indgår
Orbicons fire forsøgsanlæg i
Future Cropping. Her undersøges drænafstrømning, tab af nitrat i jordlagene og drænﬁlteranlæg, der kan erne den kvælstof,
som ikke kan optages af afgrøderne via optimeret dyrkningspraksis og dyrkningsteknik, men som
tabes til vandmiljøet. Den nederste ﬁgur viser forskellen på koncentrationen af kvælstof i indløb
og udløb fra et forsøgsanlæg.
Anlægget placeres typisk på et
hoveddræn og består forrest af et
indløbsbassin, som tjener til sedimentation af sand og f.eks. fosforholdige partikler, se øverste ﬁgur.
Ved en placering neden for et
skrånende areal vil vandet kunne løbe ind i anlægget ved egen
kraft. På meget ﬂade arealer kan
det være nødvendigt at montere
en pumpe.
Fra indløbsbassinet strømmer
vandet gennem et ca. en meter
dybt matricebassin, opfyldt med
groft træﬂis af bøg eller pil. Inde i
ﬂismatricen opstår der iltfrie forhold, hvorunder nitrat af bakterier
omdannes til luftformig kvælstof
under omsætning af kulstoﬀet i
træﬂisen.
Vandets opholdstid og temperatur er afgørende faktorer for
omsætningshastigheden, og van-

Principskitse for et minivådområde med filtermatrice.

det bør erfaringsmæssigt opholde
sig mindst 10 timer i ﬂismatricen
ved gennemsnitlig vinterafstrømning.
Kendskab til drænafstrømningens størrelse og variation er derfor vigtig i forhold til dimensioneringen af anlægget.
Efter matricebassinet følger efterklaringsbassinet, hvor der sker
en vis geniltning af vandet. Det
kan forstærkes yderligere ved placering af en iltningstrappe inden
udløbet i vandløb.

Perspektiver for landmænd
Der har været en betydelig efterspørgsel i landbruget af minivådområder med ﬁltermatrice, da de
kun optager en erdedel af det
areal, som kræves til et minivåd-

område med åbne bassiner.
Mange landmænd kan på deres ejendom ﬁ nde en lavning i
terrænet på 0,25 ha med et kendt
drænudløb til vandløbet, så anlægget kan placeres i randen af
dyrkningsﬂaden.
Da der forventes fuld ﬁnanciering fra staten, er der tale om et
billigt virkemiddel for landmanden.
Minivådområder har positive sideeﬀekter i form af nye levesteder for det dyre- og planteliv, der er knyttet til vandhuller og
småsøer, og de tiltrækker dermed
også mere vildt. Oprenset materiale (fosforholdigt slam og komposteret ﬂis) kan bruges til jordforbedring.



Effekter og
anlægsudgifter
●

Årlig kvælstoffjernelse: 30-50 %

●

Årlig fosforfjernelse: 40-60 %

●

Anlægget skal være ca. 0,25
ha pr. 100 ha drænopland
(minivådområder med åbne bassiner skal være 4 gange så store)

●

Et anlæg på 0,25 ha med 100 ha
drænopland forventes at fjerne
0,5-1,0 ton N+20-30 kg P pr. år.

●

Anlægsudgift: ca. 0,5 mio.
kr. for et anlæg på 0,25 ha.

●

Flismatricen skal udskiftes
hvert 7-10. år.

●

Lugtgener i form af
svovlbrinte kan forekomme
i varme somre, hvor nitrat
er opbrugt i flismatricen.

Koncentration af kvælstof i indløb og udløb fra minivådområdet ved Ondrup Mose i perioden 2010-2017.
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