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Dagsorden

−Baggrund og motivation, Assens Kommune

− Landbrugets incitament, Velas

−Konkret eksempel, Envidan



Ide og baggrund

− Initiativ fra Assens Kommune om ny model med afsæt i vådområdeordningen

− Inspiration fra de store projekter-overrislingszoner 

og samarbejde om minivådområders placering

− Fast-track – relativ hurtig gennemførsel af projekterne, med mindst mulig bøvl.

− Samarbejde mellem kommuner, Seges, oplandskonsulenter og EnviDan.

− 3 tilsagn til forundersøgelse

− 1 ansøgning om realisering, anlæg forår 2023



Ansvarsfølelse for  fremtidens landbrug også kan være der.
Nye krav til efterafgrøder og andre restriktioner
Uproduktive areal – hvordan kan de blive produktive i forhold til miljø eller natur indsats

• Den våde plet i marken 
• Markens dræn virker ikke længere

Kan et minivådområder ikke være løsningen– hvad kan så?
Ønsket om et mere naturlig udseende projekt

Første dialog og incitament for kvælstofindsats 



Hvordan spottes potentielle små vådområder

• Individuelle kontakter – oplandskonsulent eller planteavlskonsulent



Hvordan spottes potentielle små vådområder

• Kollektive oplandsmøde med et oplands 
landmænd

Identifikation af dræn
Problemområder i marken
Potentielle indsatser og 
deres placering



Små vådområder

Det tekniske og samarbejdsmodellen



Model for de små



Præsteengen

− Pilotprojekt i Assens Kommune

− Samarbejde mellem Assens Kommune, Velas og EnviDan

− 3,6 ha

− Arealer i omdrift i en lavning langs Holevad Bæk





Præsteengen

− Udarbejdet en rapportskabelon, der gør det mere simpelt at lave TFU.



Præsteengen

− Passer perfekt ned i modellen:

− 160 kg N/ha

− 576 kg N samlet 

− Lodsejer positiv

− Arealer i omdrift

− 1 dræn til overrisling, samt oversvømmelse vandløb

− Omkostningseffektivt-referenceværdi x1

− Dog:

− Fosforafværge nødvendigt, udfordrer den samlede økonomi

− Genåbning af vandløb, inkl. 2 nye rørbroer – udfordrer den samlede økonomi

− Kulturhistorie – en RAF-flyver styret ned i 1944!



Mosevej 24

− 24 ha, kuperet terræn langs mindre vandløb

− Primært arealer i omdrift

− 1 stort (104 ha) drænopland kan bringes til overrisling i 
lavning

− Balker langs vandløbet fjernes

− Ca. 1.200 kg N/år 

− 80 kg N/ha/år



De små områder

− Samarbejdsmodel er formuleret og eksempler er afprøvet.

− Giver mulighed for Fast-track af små, simple – men effektive – projekter.

− Hjælp til bygherre gennem hele forløbet så mindst mulig bøvl.

− Dialog med MST om modellen – også ift. om de kan hjælpe med at smidiggøre processen.




