
Skal du have et minivådområde? 

Noget for noget 
Med Landbrugspakken har landbruget fået lov til at gøde lidt mere, så man kan opnå et højere udbytte. Det bety-

der dog, at det ekstra kvælstof skal reduceres et andet sted for at det ikke påvirker kystvandene negativt. 
 

Hvis de optimale gødningskvoter og det gode udbytte skal fortsætte, kræver det, at der etableres frivillige, kollekti-
ve indsatser, og her er du som lodsejer en central og vigtig medspiller. 

 

Ifølge den gældende Vandområdeplan skal den samlede kvælstofudledning til Norsminde Fjord reduceres med 
37,1 tons inden 2021. Heraf skal 16,6 tons kvælstof findes via frivillige, kollektive indsatser. Det kan bl.a. ske ved 

at etablere ca. 70-100 ha vådområder i ådale, 25-50 ha lavbundsprojekter og omkring 11 ha minivådområder. 

Hvilke arealer kan bruges? 
Minivådområder er tekniske anlæg, der renser drænvand for kvælstof. Drænvandet føres igennem tre bassiner, 

som udgør en form for naturligt renseanlæg. Minivådområdets præcise størrelse justeres efter, hvor stort drænop-

landet er. Et minivådområde på én hektar vil cirka kunne rense drænvand fra 100 ha drænopland. Minivådområder 
skal anlægges, hvor der er et indsatsbehov. Det betyder, at der som tommelfingerregel skal være en nitratkoncen-

tration på 4 mg nitrat-N. Det er også en forudsætning, at minivådområdet placeres, hvor der er et tilstrækkeligt 
drænet opland samt at der er en hældning fra brydningen af drænet ned over minivådområdet inden udløbet til 

vandløbet. Hvis du mener, at du har sådan et område vil vi være meget interesseret i at høre fra dig. 

Der er mange gode grunde til at etablere et minivådområde 
Minivådområder regnes som et kollektiv virkemiddel. I februar 2018 åbner en ny tilskudsordning til anlæg af mini-

vådområder, hvor effekten deles kollektivt i vandoplandet. Det betyder at effekten kommer alle i vandoplandet til 

gode. 
Med et minivådområde kan man stadig opretholde en god afvanding af markerne. Og samtidig kan det give en 

øget rekreativ værdi, da anlægget kan indpasses som naturlige vandhuller i landskabet.   

Samarbejde mellem Odder Kommune og Landboforeningen Odder-Skanderborg 
Odder Kommune og Landboforeningen Odder-Skanderborg støtter op om processen med at reducere den samlede 

kvælstofudledning til Norsminde Fjord. Derfor har kommunen og landboforeningen indgået et samarbejde, der skal 

sikre en optimal placering og koordination af vådområder og minivådområder. 

Kontaktoplysninger 
Kunne du tænke dig at høre mere om muligheden for at etablere et minivådområde er du meget velkommen til at 

tage en uforpligtende snak med Cammi Aalund Karlslund fra Landboforeningen Odder-Skanderborg på        
Tlf.: 41 47 07 69 eller E-mail: cam@lbfos.dk. Cammi kommer meget gerne og kigger på hvilke muligheder der er 

for dig på netop din ejendom. 

Hvis du har spørgsmål omkring etableringen af vådområder eller er du interesseret i at være med i et nyt vådom-

råde er du meget velkommen til at kontakte medarbejderne i Odder Kommune. 
Merete Johannsen på Tlf.: 20 90 53 41 eller E-mail: merete.johannsen@odder.dk eller  

Steen Terkildsen på Tlf.: 87 80 40 57 eller  E-mail: steen.terkildsen@odder.dk.  
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