Hvad er et minivådområde
Minivådområder er vandhuller, der er på en helt naturlig måde renser drænvand for kvælstof og fosfor. Et
minivådområde renser det drænvand, der kommer fra drænoplandet. Drænoplandet er det areal, der afvander til
minivådområdet og omfatter det sammenhængende drænsystem og det direkte topografiske opland. Det
sammenhængende drænsystem kan gå på tværs af markskel og topografi.
Hvorfor skal der laves minivådområder?
Med Landbrugspakken har landbruget fået lov til at gøde lidt mere, så afgrøderne kan vokse optimalt og man kan
opnå et bedre udbytte. Det er rigtigt dejligt, men det betyder også, at det ekstra kvælstof skal reduceres et andet
sted for at det ikke påvirker kystvandene negativt.
Som lodsejer er du en vigtig medspiller i indsatsen for at få etableret de frivillige, kollektive indsatser, der skal til for
at nå målet, så vi kan bevare de optimale gødningskvoter og det gode udbytte. De kollektive virkemidler omfatter
foruden minivådområder, store vådområdeprojekter, lavbundsprojekter samt privat skovrejsning.
Landbruget etablerer ikke nok minivådområder!
I medierne får landbruget skylden for ikke at have gjort nok, i forhold til at få etableret de kollektive virkemidler som
vådområder og minivådområder – vi synes ikke denne beskyldning er berettiget, da vi faktisk mener, at landbruget
leverede en rigtigt flot indsats ved den sidste ansøgningsrunde i 2019. På landsplan blev der indsendt 338
ansøgninger om tilskud til etablering af minivådområder. Men det er rigtigt, at på nuværende tidspunkt er der kun
etableret ganske få minivådområder.
Du har måske hørt, at der gennem de sidste par måneder, har været en del usikkerhed omkring afsyningen af de
minivådområder der blev etableret efter ansøgningsrunden i 2018. Der har været problemer med, at de berørte
lodsejere har fået godkendt deres minivådområder og dermed udbetalt deres tilskud. Dette har, forståeligt nok,
bevirket at der har været total stilstand omkring etableringen af nye minivådområder.
Usikkerhed om udbetaling af tilskud
De store problemer med afsyningen af minivådområderne fra 2018-ordningen bunder i, at minivådområderne ikke
har været i fuldstændig overensstemmelse med det der er blevet ansøgt om. Dette skyldes blandt andet, at regn har
påvirket anlægget i tidsrummet fra det var færdiggravet til det blev afsynet. Dermed frafaldt hele tilskuddet. Frygten
for ikke at få sine udgifter dækker satte stå i etableringen af flere nye minivådområdet. Det hjalp heller ikke på
processen, at Landbrugsstyrelsen på grund af IT-problemer har været meget langsom til at give tilsagn til nye
projekter. I skrivende stund er der stadig flere landmænd, der ikke har fået sit tilsagn.

”Det er rigtigt vigtigt, at vi igen får sat skub i de kollektive virkemidler – ellers risikerer vi at
der bliver lagt endnu mere pres på de målrettede virkemidler – som vi lige har set det med
fremrykningen af efterafgrødekravet til 2020.”
Jens Gammelgaard, Formand, Landboforeningen Odder-Skanderborg.
Afklaring og ny fleksibel kontrol
Nu er det heldigvis meldt ud, at Landbrugsstyrelsen har lavet nogle nye retningslinjer for kontrol og afsyning af
minivådområderne. Der er tale om en markant ændret procedure. De nye retningslinjer er meget mere fleksible. Vi
håber de nyt tiltag kan berolige jer, og vi vil gerne opfordre alle lodsejere til at undersøge, om I har mulighed for at
etablerer et minivådområde.
Oplandskonsulent Cammi Karlslund hjælper, helt gratis, med at kikke ejendommen efter for at se, om der kunne
være mulighed for at opnå tilskud, når der bliver åbnet for en ny ansøgningsrunde i foråret 2020.

Fakta: Her er de nye tiltag
- Der indføres en usikkerhedsmargin på de dybdemålinger, som minivådområdet skal overholde. Usikkerhed
på kontrollens måleudstyr skal ikke ligge ansøgerne til last.
- Der arbejdes på, at landmænd selv kan indsende målinger og fotodokumentation for minivådområdets
dimensioner før, der ledes vand ind i anlægget. Landbrugsstyrelsen laver ud fra de indsendte data en
administrativ kontrol af anlægget, som følges op af en fysisk afsyning, hvis primære formål er at konstatere,
at anlægget er etableret og vurderes at stemme overens med den indsendte dokumentation.
- Der arbejdes på at indføre en gradueret sanktionering, så en landmand ved ikke-væsentlige fejl ikke mister
hele tilskuddet, men blot får et nedslag. Væsentlige fejl, hvor minivådområdet ikke giver den nødvendige
miljøeffekt, medfører fortsat fuldt bortfald.

Vil du hører mere om muligheden for tilskud til etablering af minivådområder som kom til vores medlemsmøde:
Mandag d. 13. januar 2020
kl. 19.00-21.00
Boulevarden 13, 8300 Odder
Sidste tilmelding torsdag d. 9. januar til Cam@lbfos.dk eller sms 41470769.
På mødet vil du kunne hører mere om den nye tilskudsrunde for 2020. Hvor kan der søges, hvor stort vil tilskuddet
være, hvad ligger der i den nye kontrol og meget mere.
Hvor kan der søges om tilskud?
Alle der har interesse i at hører mere om minivådområder er velkomne på mødet. Men for at kunne opnå tilskud til
etablering af minivådområder skal oplandet være klassificeret ’egnet’ eller ’potentielt egnet’. Desuden forventes det
igen i 2020, at minivådområdet skal have en beregnet effekt der er over 300 kg N pr. ha minivådområde. På
nedenstående kort kan du se hvor der er egnede arealer, der samtidig har en tilstrækkelig kvælstofeffekt
(mørkegrøn).

Vi håber at se rigtigt mange til mødet. Har du spørgsmål omkring minivådområder, er du velkommen til at kontakte
Cammi både før og efter mødet.
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