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I forbindelse med landbrugspakken fik landbruget mulighed for at bruge ekstra kvælstof, der 
gjorde at der nu kan gødes op til økonomisk optimum i landbrugsafgrøderne. En del af aftalen i 
landbrugspakken var en tilbagebetaling af kvælstof (N) i form af en reduceret udledning af N til de 
indre farvande i Danmark. Minivådområder er en vigtig del af tilbagebetalingen. 

  

 Minivådområder spiller en vigtig rolle- skal leverer ca. 1/3 af den kollektive indsats 

 Oplandskonsulenterne giver gratis rådgivning omkring mulighederne på din bedrift 

 Et minivådområde er fuldt finansieret af staten 

 

 
Minivådområder  
Minivådområderne skal alene levere små 1.000 t N ud af de, 3.400 t N i den kollektive indsats. 
Indsatsen er fuld finansieret fra statens side med rådgivning, kompensation og tilskud til 
etableringen af minivådområderne. Spredt ud over landet er opgaven fordelt til ca. 25 
oplandskonsulenter, der skal rådgive og hjælpe med ansøgningen af minivådområderne. 
 
I korte træk består et minivådområde af en sø der er opdelt i bassiner, hvor drænvand ledes 
igennem. Effekten er en fjernelse af 20-30% af kvælstoffet i drænvandet. Dertil kommer en fjernelse 
af fosfor på op til 56 %. 
 
Kravet til minivådområdet er: 

 Mindst 20 ha drænet landbrugsjord, hvorfra vandet løber til minivådområdet. 

 1% vandspejl af det drænede opland der løber til minivådområdet. 

 80% af drænopland var omdriftsareal i EU-fællesskemaet i 2017 

 Skal opretholdes i 10 år, derefter er det landmandens ejendom. 

 Skal ligge inden for det grønne område på ”Det Grønne Kort”. Se oplandskonsulenterne.dk 
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Hvorfor skal jeg have et Minivådområde og være med til at løfte den kollektive indsats? 
Der kan nævnes både fordele og ulemper ved at få et minivådområde og dermed bidrage til den 
kollektive indsats.  
Jeg vil her prøve at nævne nogle af de overvejelser og tanker der kan være: 

 Den ekstra N der er givet i landbrugspakken har gavnet bedriften. Derfor skal landbruget 
bakke op om den kollektive indsats. 

 Landboforeningerne bakker op om minivådområderne. 

 Et minivådområde kan i mange tilfælde ligge i et hjørne af marken eller i lavning hvor 
dyrkningssikkerheden er lav. Tænk det ind i landskabet. 

 Et minivådområde kan blive et naturskønt område. 

 Jagtmæssigt vil et minivådområde være et plus. 

 Kvælstoffjernelsen fra et minivådområde vil tælle med i den kollektive indsats og ikke på din 
bedrift, det er en kollektiv indsats der er betalt af staten. 

 Opretholdelsestiden er 10 år, men projektet kan tilbagekøbes inden for de 10 år. 

 Der gives en-gangs kompensation på 47.000 kr. pr. ha. omdriftsjord der tages ud til et 
minivådområde. 

 Der kan søges EU-støtte på et minivådområde-areal. 
 

En pris på et minivådområdeprojekt forventes at koste over 200.000 kr. afhængig af de mange 
faktorer der vil spille ind i det enkelte tilfælde. Max loftet i tilskud er på 650.000 kr. pr. ha 
minivådområde. Der er i ordningen muligheder for at tænke en pumpe med ind i et projekt, hvor 
det ikke er muligt at vandet selv kan løbe. Dermed kan et lavt liggende areal, i nogle tilfælde, blive 
mere dyrkningssikkert når vandet pumpes væk og der opnås en større roddybde for afgrøderne. 
Strømmen skal landmanden selv betale. 
 
Et minivådområde vil for langt de fleste bedrifter være et dyrt projekt. Leger man med tanken om, 
at effekten af et minivådområde kunne tælle med i N-regnskabet på ens egen bedrift, ved at man 
selv betalte for det og dermed undgå nogle tiltag på dyrkningsfladen, skal det kraftig overvejes om 
bedriften er parat til at betale prisen for et sådan projekt. Lige nu er der ingen muligheder for en 
sådan løsning. Så hvorfor ikke tage imod tilbuddet om at få et minivådområde nu og få det betalt.  
 
Har du brug for afklaring på din bedrift så kontakt oplandskonsulenterne 
Rådgivningen omkring den kollektive indsats er gratis, så har det interesse er du velkommen til at 
kontakte os for en snak eller et besøg, for at få afklaret mulighederne på din bedrift.   Der kan søges 
mere information på: www.oplandskonsulenterne.dk 
 
Vi er langt fremme i processen med første års ansøgning til 2018. Har det interesse bliver der også 
muligheder for at søge i 2019, som du bør overveje allerede nu, da der er en del arbejde inden 
ansøgningen kan sendes. Mail, skriv eller ring til os… 
 
Oplandskonsulenter i VKST:  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Med venlig hilsen      
Planteavlsrådgivningen   Kjeld Pedersen 
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