
 

Att: Vejle Kommune 

Natur- og Friluftsliv 

Kirketorvet 22 

7100 Vejle 

04.06.21 

 

Ansøgning om til etablering af minivådområde hos Niels Jørn Petersen, Hesselballevej 32, Tudved, 

7100 Vejle, CVR: 14740937 

 

Den første februar 2018 åbnede Landbrugsstyrelsen en ordning, hvor der kan søges tilskud til at etablere et 

åbent minivådområde. Minivådområder er et nyt kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjer-

nelse af nitrat og fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal minivådområder frem 

mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof med i alt ca. 2.400 tons. Dette vil kræve en etable-

ring af omkring 1.000-2.000 minivådområder over hele landet.  

 

Et af disse minivådområder ønskes placeret på Hesselballevej 32 på følgende matrikelnummer: 

 

• Ejendomsnummer: 6300030763 

• Matrikelnummer: 4f Tudved By, Ødsted 

 

KL, Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra kommunerne udarbejdet 

en orientering til kommunerne om hvilke krav og mulige krav, plan-, miljø- og naturlovgivning stiller til ansøg-

ninger om tilladelse til at etablere minivådområder. Den orientering kan læses her 

 

http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljoe/Minivaadomraader/Kommunale_tilladelser_mv_til_minivaadomraader_januar2018.pdf


 

Figur 1 Placering af projekt. : Minivådområde 

Generelle oplysninger om minivådområder (referencer og tekst findes her) 
 
Udformning, design og formål 

Et minivådområde består af et vådområde og et sedimentationsbassin. Vådområdet designes med flere bas-

siner, som renser drænvandet fra det eller de drænoplande, der afvander til minivådområdet. I tilknytning til 

vådområdet etableres et sedimentationsbassin, hvor sediment og partikelbundet fosfor bundfældes. Kvæl-

stoffjernelsen foregår primært ved biologisk omdannelse af nitrat til frit gasformigt kvælstof via mikrobiel de-

nitrifikation. Denitrifikationen er en anaerob proces og foregår primært i det iltfrie bundsediment, mens vand-

fasen i minivådområder med overfladestrømning altid er iltet. Planterne i minivådområdet er vigtige, da de 

bidrager til at forsyne bakterierne med kulstof til brug i den mikrobielle denitrifikation. Målinger af nærings-

stoffjernelse i de danske minivådområder er beskrevet i Kjærgaard et al. (2017a), Kjærgaard et al. (2017b), 

Kjaergaard et al. (submitted), Renato et al., (submitted), Renato et al. (submitted) 
 
 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljoe/Minivaadomraader/Kommunale_tilladelser_mv_til_minivaadomraader_januar2018.pdf


 

Figur 2 Principskitse af design af minivådområde (Kjærgaard, C. og Hoffmann, C.C. 2013. Konstruerede vådområder til målrettet reduktion af 

næringsstoffer i drænvand. Notat fra DCE – NationaltCenter for Miljø og Energi, og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Landbrug, Aarhus Universi-

tet.) 

 

Minivådområder og afvanding 

Et minivådområde etableres i tilknytning til hoveddræn eller drængrøfter typisk i kanten af en mark eller i for-

bindelse med lokale lavninger i marken. Minivådområdet modtager drænvand fra det drænede oplandsareal 

til minivådområdet (drænopland). Drænoplandet omfatter for egnede arealer hele det sammenhængende 

drænsystem samt det direkte topografiske opland til dette, hvor minivådområdets areal udgør 1% af drænop-

landet. Minivådområdet bliver således en integreret del af drænsystemet, hvor det drænvand, der før havde 

afløb direkte til vandløbet, nu passerer gennem minivådområdet, før det løber ud i vandløbet. Ofte bevares 

det nuværende drænudløb, men det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at ændre på placeringen af 

drænudløbet. Minivådområdet etableres med en faldhøjde på drænindløb, der sikrer, at der ikke sker stuv-

ning af vand bagud i marken, og minivådområdet etableres så vidt muligt med frit drænindløb. Den årlige af-

strømning via dræn til et vandløb påvirkes ikke ved etablering af et minivådområde på et eksisterende dræn-

system. I tilfælde hvor der ændres på drænsystemer f.eks. ved sammenlægning af flere drænsystemer, vil 

afstrømningspunkter til vandløbet blive ændret, men den samlede afstrømning over vandløbsdelstrækningen 

vil forblive uændret. 
 
Kvaliteten af drænvandet ved udløb fra minivådområdet 
Målinger af de danske minivådområder har endvidere vist at: 
 

• minivådområder påvirker ikke drænvandets pH. 

• iltindholdet i udløb fra minivådområder enten er i samme størrelsesorden eller højere end iltindholdet ved 

indløb til minivådområder. Minivådområder bidrager således til en generel iltning af drænvandet. Det an-

befales dog stadig som sikkerhedsforanstaltning at etablere en iltningstrappe ved udløb fra minivådom-

rådet. Derfor stiller Landbrugsstyrelsen krav om, at der skal være en iltningstrappe. 

• minivådområder påvirker ikke drænvandets udløbstemperatur i den primære afstrømningsperiode fra 

oktober til april. I sommerperioden, hvor drænafstrømningen er meget lav og/eller helt ophører, bliver 



drænvandets opholdstid i minivådområdet ofte over 100 dage. I perioder med stillestående vand kan 

drænvandstemperaturen i udløbsvandet i juli øges med op til 5 oC. 

 

Minivådområder, natur og landskab 

Den landskabelige påvirkning søges mindsket mest muligt bl.a. ved at placere anlægget mest hensigtsmæs-

sigt i forhold til eksisterende natur- og landskabsværdier. Ved etablering af minivådområderne søges det at 

sikres, at der i forbindelse med ibrugtagningen etableres en beplantning, som kan understøtte stedets land-

skabelige karakter og oplevelsesmæssige værdi. I dette tilfælde er der ikke planlagt beplantning ved mini-

vådområdet. 

 
Tidsplan for projektet 
Projektstart: Tidligst maj 2021 
Projektafslutning: Senest august 2022 

 

Tekniske oplysninger 

 

Størrelse og udformning af anlæg 

 

 

Figur 3 Skitse for Placering af bassiner og dræn.  : Dybe zoner, : Lavvandede zoner,  : Sedimentationsbas-

sin, : Projektareal,  : udløb og iltningstrappe/iltningsbrønd, : nuværende dræn, : Indløb/rørføring mellem 

bassiner, : nuværende placering af det dræn der omlægges, : placering af omlagt dræn, : beskyttet dige 

 

Teknisk beskrivelse af minivådområdet 

• Det samlede vandspejl af minivådområdet er ca. 0,63 ha, og er estimeret til at reducere udvaskningen af 

kvælstof til Kolding Fjord med 514,6 kg N pr. år.   

• Områdets terræn udnyttes til at etablere minivådområdet uden pumpe. 

• Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en iltningsbrønd eller en iltnings-

trappe, som består af stenudlæg. 

• Brinkerne sås med en græsblanding. 



• Der bliver måske sået planter ud i de lavvandede zoner, ellers vil de gro til af sig selv med tiden.  

• Drænoplandets størrelse er på 61 ha, og derfor er det estimeret, at der maksimalt udledes 61 l pr. sek 

drænvand ud af minivådområdet, men den maksimale drænudledning fra minivådområdet vil variere be-

tydeligt fra afstrømningssæson til afstrømningssæson. 

• Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover bortgravning af sedimentati-

onsbassinet med en regelmæssig frekvens på ca. 5 år (eller efter behov) kan foretages med en rende-

graver. Derudover foretager der grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme 

en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning  

• Oprenset sediment fra sedimentationsbassinet fordeles på nærliggende marker.  

• Der forventes at være 30-60 cm forskel på vandspejlet mellem den første og anden del af minivådområ-

det. Der vil være et dige syd for minivådområdet og mellem de forskellige dele af minivådområdet. vand-

spejlskoterne forventes at ligge indenfor intervallet 58,2-58,9.  

• Digets top vil være mindst 2 meter bred og få et indre og ydre skråningsanlæg på max 30 grader. Langs 

vandkant hvor der ikke kommer til at være et dige vil der være et skråningsanlæg med en hældning på 

max 30 grader omkring minivådområdet. Jorden vil ligge op til 130 cm over det nuværende terræn på det 

sted hvor der er størst forskel (ved opdelingen i 2. dybe zone af minivådområdet). 

• Projektet er placeret udenfor § 3 beskyttede områder og Natura 2000, fredskov, fredede områder, søbe-

skyttelseslinje, åbeskyttelseslinje, fortidsmindebeskyttelseslinje, skovbyggelinje, kirkebyggelinje og 

strandbeskyttelseslinje.  

• Minivådområdet forventes af have en afstand på 4-5 m fra toppen af skråningsanlægget til et beskyttet 

dige, hvor der er mindst afstand (i den østligste del af diget). Projektet vil ikke påvirke fredskoven på den 

anden side af diget.  

• Overskudsjord fra projektet placeres på arealet udenom minivådområdet, så det ingår i forbedring af 

landbrugsjordens drift ved at fordele opgravet jord på omkringliggende arealer, der vurderes som lav-

bundsareal jf. vedtaget lavbundsareal i kommuneplanen. Det forventes at fordelingen i dette område kan 

forbedre den landbrugsmæssige drift af marken. 

• Ifølge det virtuelle graveværktøj bliver der 700 m3 jord til indarbejdning i digerne og knap 7.000 m3 jord 

til placering til på udlægsarealet. Estimater for de forskellige områder i m3 er inkluderet i figur 4 

• Minivådområdet er forsøgt passet ind i landskabet ved at lægge det i en lavning i marken.  

 

 

 

 



 

Figur 4 Skitse for placering af overskudsjord. : : terrænregulering 50-100 cm.  : Projektareal.   

 Lavbundsareal i kommuneplan. Tallene i labels angiver m3 jord placeret i området. 



Figur 5 Visuel jordflytning.  

 

Oplysninger om drænoplandet 

 

• Liste over de matrikler i drænoplandet, der er ikke udført høring om tilslutning blandt lodsejerne i oplan-

det 

Matrikel Ejerlav Ejendomsnummer 

2b Tudved By, Ødsted 6300030764 

4f Tudved By, Ødsted 6300030763 

3d Tudved By, Ødsted 6300030768 

1d Tudved By, Ødsted 6300030759 

4g Tudved By, Ødsted 6300030771 

2a Tudved By, Ødsted 6300030765 

2g Tudved By, Ødsted 6300032616 

1a Tudved By, Ødsted 6300030756 

1i Tudved By, Ødsted 6300030756 

 

• Drænoplandets størrelse er på 61 ha. Se nedenstående luftfoto for baggrund for estimering 

• Der vil ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet, da minivådområdet etableres med frit indløb og 

udløb samt med et nødudløb. Dimensionen på drænudløbet er mindst lige så stort om drænindløbet. 

• Nord for minivådområdet skal føres en ny drænledning mod øst til sedimentationsbassinet, ledningen 

skal opsamle vandet fra en grøft i skoven, der på nuværende tidspunkt bliver ført til drænsystemet gen-

nem lavningen. For at føre drænet hen til sedimentationsbassinet vil det beskyttede dige langs skoven 

blive midlertidigt gennembrudt, det vil blive genetableret efter drænet er omlagt. Gennembruddet bliver 

ca. 4 m bredt, drænomlægningen er nødvendig for at få drænet op i en højere kote.  



• Det beskyttede dige vil ikke blive påvirket af projektet ud over drænomlægningen.  

• Efter minivådområdet bliver vandet ledt tilbage til drænsystemet og fortsætter mod Borlev bæk. 

 

 

Figur 6 Minivådområdets drænopland. : Opland,  : Hoveddræn, : Projektareal,   

 

 

Figur 7 skitse for placering af midlertidigt digebrud. dige vil blive brudt 4 m indenfor området mellem de blå streger ( ), 

drænet forventes at være placeret ca. ved den gule cirkel ( ), og det omlagte dræn forventes at blive placeret ca. 

samme sted.  

 



 

Figur 8 Billederne viser et minivådområde med åbent bassin, som blev etableret i Fillerup i 2011. 

Kontaktinfo: 

For lodsejer – Niels Jørn Petersen, Hesselballevej 32, Tudved, 7100 Vejle, 40175472, kjelde.petersen@pro-

fibermail.dk 

For oplandskonsulent – Børge Olesen Nielsen, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens, 20328265, bon@velas.dk, 

www.oplandskonsulenterne.dk 

Med venlig hilsen 

 

Børge O. Nielsen 

mailto:kjelde.petersen@profibermail.dk
mailto:kjelde.petersen@profibermail.dk
http://www.oplandskonsulenterne.dk/

