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I Future Cropping part-
nerskabet arbejder 13 
partnere sammen om 
at skabe nye teknologi-
ske løsninger indenfor 
bl.a. præcisionsjord-
brug, miljøteknologi og 
digitale løsninger på 
markområdet. 

Se mere på:
www.futurecropping.dk

Deltagerne er: Agro Intel-
ligence, Yara Danmark, 
Novozymes, Orbicon, Ejl-
skov, Agro Business Park, 
Rambøll, Foss, Teknologisk 
Institut, Aarhus Univer-
sitet, GEUS, Københavns 
Universitet og SEGES.

Partnerskabet løber indtil 
medio 2020 og har et 
budget på 100 mio. kr. In-
novationsfonden fi nansie-
rer 50 pct. af udgifterne 
i partnerskabet, mens de 
øvrige 50 pct. kommer fra 
partnerskabets deltagere.

Minivådområdet ved Ondrup Mose ved Odder.

Af Henrik Skovgaard, Orbicon, 
Bjarne Moeslund, Orbicon,
Bo Vangsø Iversen, 
Aarhus Universitet

Minivådområder med fi lterma-
trice kan � erne 30-50 pct. kvæl-
stof og 40-60 pct. fosfor fra dræn-
vand, der af ledes fra dyrkede 
drænoplande til vandløb. Det vi-
ser fl ere års drift og overvågning 
af forsøgsanlæg etableret af Orbi-
con og Aarhus Universitet, som 
samarbejder i Future Cropping 
om udvikling af det nye virke-
middel.  

I 2018 åbnede Landbrugs-

styrelsen for en støtteordning 
til etablering af minivådområder 
med åbne bassiner i udpegede 
landsdele. Fra starten af 2019 for-
ventes det, at Landbrugsstyrelsen 
supplerer med en støtteordning 
på 20 mio. kr. til etablering af mi-
nivådområder med filtermatri-
ce. Landmanden får dermed to 
drænvirkemidler at vælge imel-
lem. Og mens arealkravet til et 
minivådområde med åbne bassi-
ner er ca. en hektar pr. 100 hek-
tar drænopland, kan en mindst 
lige så god næringssto�  ernelse 
opnås i et minivådområde med 

filtermatrice på ca. 0,25 hek-
tar pr. 100 hektar drænopland. 
Anlægspriserne er nogenlunde 
ens. Der må i begge typer mini-
vådområder forventes driftsudgif-
ter til oprensning i indløbsbassi-
net og i anlæg med fi ltermatrice 
tillige udskiftning af fl is 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 

Minivådområder med 
fi ltermatrice er et nyt 
effekt miljøtiltag
Fokus: Det fylder kun en fjerdedel af et anlæg med åbne bassi-
ner, men er lige så effektivt og koster ikke mere at anlægge.
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der ske et betydeligt tab af kvæl-
stof fra rodzonen til drænsyste-
merne og videre ud i vandløbene. 
Vandløbene transporterer kvæl-
stof ud i � orde og kystvande, hvor 
det giver anledning til øget alge-
vækst og risiko for iltsvind. Ifølge 
de statslige vandområdeplaner 
skal den samlede udledning af 
kvælstof fra land til havet redu-
ceres fra 57.000 ton kvælstof om 
året til 44.000 ton inden udgan-
gen af 2027. Heraf skal minivåd-
områder bidrage med en reduk-
tion på 900 ton kvælstof om året 
inden udgangen af 2021. Det kræ-
ver ca. 1.500 minivådområder. 

Minivådområder med fi lterma-
trice 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 undersø-
ges drænafstrømning, tab af ni-
trat i jordlagene og drænfi lteran-
læg, der kan � erne den kvælstof, 
som ikke kan optages af afgrøder-
ne via optimeret dyrkningsprak-
sis og dyrkningsteknik, men som 
tabes til vandmiljøet. Den neder-
ste fi gur viser forskellen på kon-
centrationen af kvælstof i indløb 
og udløb fra et forsøgsanlæg. 

Anlægget placeres typisk på et 
hoveddræn og består forrest af et 
indløbsbassin, som tjener til sedi-
mentation af sand og f.eks. fosfor-
holdige partikler, se øverste fi gur. 

Ved en placering neden for et 
skrånende areal vil vandet kun-
ne løbe ind i anlægget ved egen 
kraft. På meget fl ade arealer kan 
det være nødvendigt at montere 
en pumpe. 

Fra indløbsbassinet strømmer 
vandet gennem et ca. en meter 
dybt matricebassin, opfyldt med  
groft træfl is af bøg eller pil. Inde i 
fl ismatricen opstår der iltfrie for-
hold, hvorunder nitrat af bakterier 
omdannes til luftformig kvælstof 
under omsætning af kulstoff et i 
træfl isen. 

Vandets opholdstid og tem-
peratur er afgørende faktorer for 
omsætningshastigheden, og van-

det bør erfaringsmæssigt opholde 
sig mindst 10 timer i fl ismatricen 
ved gennemsnitlig vinterafstrøm-
ning. 

Kendskab til drænafstrømnin-
gens størrelse og variation er der-
for vigtig i forhold til dimensione-
ringen af anlægget. 

Efter matricebassinet følger ef-
terklaringsbassinet, hvor der sker  
en vis geniltning af vandet. Det 
kan forstærkes yderligere ved pla-
cering af en iltningstrappe inden 
udløbet i vandløb.

Perspektiver for landmænd
Der har været en betydelig efter-
spørgsel i landbruget af minivåd-
områder med fi ltermatrice, da de 
kun optager en � erdedel af det 
areal, som kræves til et minivåd-

område med åbne bassiner. 
Mange landmænd kan på de-

res ejendom fi nde en lavning i 
terrænet på 0,25 ha med et kendt 
drænudløb til vandløbet, så an-
lægget kan placeres i randen af 
dyrkningsfl aden.

Da der forventes fuld fi nancie-
ring fra staten, er der tale om et 
billigt virkemiddel for landman-
den. 

Minivådområder har positi-
ve sideeff ekter i form af nye le-
vesteder for det dyre- og plante-
liv, der er knyttet til vandhuller og 
småsøer, og de tiltrækker dermed 
også mere vildt. Oprenset materi-
ale (fosforholdigt slam og kompo-
steret fl is) kan bruges til jordfor-
bedring.

Principskitse for et minivådområde med fi ltermatrice.

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

 ● Årlig kvælstoffjernelse: 30-50 %

 ● Årlig fosforfjernelse: 40-60 %

 ● Anlægget skal være ca. 0,25 
ha pr. 100 ha drænopland 
(minivådområder med åbne bas-
siner 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 fl ismatricen.

 �
Effekter og 
anlægsudgifter


