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Målrettet reduktion af næringsstoffer i drænvand

Fakta om dræn og dræntab

• Landbrugsareal >50% drænet

• Kvælstof 45-60% (22.000 t N/år)

• Fosfor ~33% (400 t P/år)

• Meget store regionale/lokale forskelle

Figur: Jens Chr. Refsgaard, GEUS, 

NiCA, www.nitrat.dk

Målrettet indsats forudsætter, at vi:

• ved hvor vi skal målrette indsatsen

• har omkostningseffektive virkemidler

• kan sikre dokumentation for lokal effekt

Ide med drænfilterløsninger

• Målrette indsatsen ved at:

• Bryde den direkte transport mellem

mark og vandmiljø ved etablering af

“drænfilter” og opsamle næringsstoffer, 

hvor det har størst effekt
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Drænfilterløsninger 

Konstruerede (mini) vådområder

I. Vådområde med overfladestrømning                    

(Surface flow constructed wetland) –

erfaringer fra fx Sverige, New Zealand, USA

II. Konstrueret vådområde med matrice 

(Subsurface flow constructed wetland) –

kendes primært fra spildevandsrensning

Drænbrøndsfiltre

To brøndkomponenter målrettet hhv. 

drænvandssediment og porøst P-filter

Første resultater klar forår/sommer 2013
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Konstruerede vådområder med overfladestrømning

Hvad ved vi ?

Næringsstofretention 

• International dokumentation

• Næringsstofretention 

• Kvælstof fra <10 til 80%

• Fosfor fra < 10 til 88%

• Opholdstid afgørende for effekten 

Levetid og vedligeholdelse

• Levetid – ingen begrænsning 

• Begrænset pleje (sediment, vegetation)

Omkostninger

• Anlæg 100.000-300.000 kr for 1 ha

• Udtag af areal

Marts 2011

August 2011Minivådområde ved Odder
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Konstruerede vådområder med overfladestrømning

Danske projekter -> sikre vidensgrundlag

• Danske projekter af denne type igangsat 

2011/2012 (incl. monitering):

• DLMØ /landdistrikt: 2 projekter i 2011

• Miljøteknologi: 8 projekter i 2012

• Miljøteknologi: 8-10 projekter i 2013

• iDRÆN (GUDP): 1-2 projekter

• SupremeTech (DSF): Vidensopsamling

• Dokumentation af virkemiddelseffekt 

under danske forhold i løbet af 2-3 år

Minivådområde ved Fillerup, Odder

August 2012

August 2012
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• Kendes fra spildevandsrensning

• Pilotforsøg – diffus afstrømning

• Pt ingen klar prototype - udfordringer

• Hydraulisk kapacitet - dimensionering

• Sediment – tilstopning 

• Uønskede emissioner (N
2
O, DOC)

• Levetid – komprimering, tilstopning 

• Opholdstid afgørende for effekt 

• Vedligeholdelse og levetid pt ukendt

• Anlæg – pris afhængig af dimensionering 

og filtermatrice, vedligehold og levetid

Konstruerede vådområder med matrice

Behov for udvikling, dokumentation, 

kendskab til levetid og vedligeholdelse
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Danske projekter

• SupremeTech, DSF, 2010-2015

• Testanlæg (anlagt 2012):
• 2 horisontale og 4 vertikale systemer 

• 2 matrice sammensætninger

• iDRÆN, GUDP, 2011-2015                  

• Fuld skala anlæg  

• Orbicon, udviklingsprojekt, 2010-

• Horisontale testanlæg med flis

Konstruerede vådområder med matrice

Løbende dokumentation for 

virkemiddelseffekt og afledte effekter

Testanlæg ved Gjern
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Vidensbehov – i forhold til målrettet indsats

1. Dokumentation af virkemiddelseffekten for 

lokalt målrettede virkemidler

2. Vidensgrundlag for implementering af 

målrettede virkemidler

3. Rådgivnings- og administrativt grundlag for 

implementering af målrettede virkemidler
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I. Dokumentation af virkemiddelseffekt

Opholdstid (vådområde volumen/drænafstrømning)
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Behov for: 

• Dokumentation af effekt

• Viden om sammenhæng 

mellem effekt og opholdstid

Forudsætter kendskab 

til drænafstrømning

Guidelines for 

implementering
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Behov for 

Operationelt værktøj til prædiktion 

af drænafstrømning 

Igangværende projektsamarbejde 

mellem iDRÆN og NiCA

II. Vidensgrundlag for implementering

iDRÆN projektet (2011-2015)

Delopland til Norsminde Fjord

Reduktionskrav – hvor meget kan vi 

løse med minivådområder?

• Identifikation af drænoplande

• Prædiktion af drænafstrømning og 

næringsstofbelastning

• Placering, dimensionering og 

effektvurdering af minivådområder

Drænafstrømning

Store regional/lokale variationer

• 10-80% af vinternedbør 

• 100-600 mm

• Vinter vs. helårsafstrømning
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› Terræn og geologiske forhold

› Topografi (kote, hældning)

› Jordtype og underliggende geologi

› Dybde til grundvandsmagasin 

› TWI (topographical wetness index)

› Klimatiske forhold (nedbør)

› Omfang af dræning

› Afgrøde

IDRÆN projektet (2011-2015)

II. Prædiktion af drænafstrømning
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Miljøeffekt og perspektiver for minivådområder

Beregningseks for minivådområde:

Drænopland, areal 100 ha

Vådområde, areal (1%) 1 ha

Afstrømning, dræn 300 mm

Målt N-konc. i dræn 12 mg/l

Målt P-konc. i dræn 0,5 mg/l

N-tab dræn (36 kg N/ha) 3600 kg

P-tab dræn (1,5 kg P/ha)     150 kg

Retentionseffektivitet        25-75%

Effekt vådområde      900-2700 kg N

38-113 kg P

Anlæg 150.000-300.000 kr

Omkostningseffektivitet   4-22 kr/kg N*

Virkemiddelseffekt sammenlignet 

med efterafgrøder:

Effekt af efterafgrøder, norm 12 kg /ha

Effekt der opnås ved 1 ha vådområde 

med kvælstofudledning på 12 mg/l 

svarer til effekten af 75-225 ha 

efterafgrøder

Ved halvering af kvælstofudledningen 

til 6 mg/l  svarer effekten af 1 ha 

vådområde til effekten af 38-113 ha 

efterafgrøder 

*15 års afskrivning, arealudtag pt ikke medregnet



NATURSTYRELSEN_VANDPLANER_280912

CHARLOTTE KJÆRGAARD

AARHUS

UNIVERSITET

Sammenfatning

• Konstruerede minivådområder er potentielt miljø- og omkostningseffektive 

virkemidler til målrettet reduktion af næringsstoffer i drænvand

• Konstruerede vådområder med overfladestrømning er internationalt kendte. 

Dokumentation af virkemiddelseffekten under danske forhold indenfor de 

næste 2-3 år

• Konstruerede vådområder med matrice er i udviklingsfasen og kræver fortsat 

forskning, udvikling og dokumentation inden en endelig prototype er klar 

• Igangværende projekter vil bidrage til at sikre dokumentationsgrundlag og 

udformning af retningslinjer for konstruerede vådområder som lokalt målrettet 

virkemiddel

• Der bør prioriteres en langsigtet indsats mhp at sikre: (i) kontinuitet i forskning 
og udvikling af virkemidler målrettet dræntab, (ii) viden om langtidseffekter 
af denne type løsninger og (iii) vidensgrundlag for målrettet indsats
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Konstrueret vådområde på 1 ha renser drænvand fra 100 ha, Odder 
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Hvor skal drænfiltre implementeres ?

Drænfilterløsninger og grundlag for målrettet indsats 

SupremeTech: Strategisk Forskningsrådsprojekt, 2010-2015, vidensgrundlag for 

anvendelse af drænfilterløsninger herunder konstruerede vådområder og 

drænbrøndsfiltre, fokus på filtermatricer, N og P retention, sekundære effekter, 

modellering og omkostningseffektivitet www.supremetech.dk

Partnere: Aarhus og Københavns Universitet, VFL, Orbicon, LMØ, Vejle, internationale 
partnere, danske erhvervspartnere

iDRÆN: GUDP projekt, 2010-2015, udvikle værktøj til implementering og optimering 

af drænfilterløsninger, herunder prædiktion af drænafstrømning, demonstration 

herunder tekniske løsninger til optimering, samt omkostningseffektivitet

Partnere: Aarhus Universitet, Fødevareøkonomisk, VFL, Orbicon, Grundfoss

Miljøteknologiordningen: Etablering og monitering af konstruerede minivådområder 

med overflade strømning, NaturErhvervstyrelsen

Orbicon: Udviklingsprojekt, minivådområder med sedimentationsbassin og matrice

Forsknings- og udviklingsprojekter


