
Minivådområder: Et moderne landbrug i samspil med natur og miljø 

Af: Frede Lundgaard Madsen, formand LandboForeningen Midtjylland 

Minivådområder bliver et helt afgørende virkemiddel når landmænd nu går i gang med den målrettede 

indsats, der yderligere skal reducere kvælstofudledningen. Tilførslen af kvælstof til markerne er afgørende 

for, at landmændene kan producere gode råvarer til danskerne, men vi skal samtidig være opmærksomhed 

på at undgå at forurene vandmiljøet. Det bliver således spændende at følge udviklingen med etableringen 

af de såkaldte minivådområder. 

 

Minivådområder er gode, men vi skal have flere typer godkendt  

Det er spændende, at se hvordan naturen kan spille sammen med et moderne landbrug. I et 

minivådområde bruges de naturlige reduktions- og tilbageholdelsesprocesser, og det er med stor interesse, 

at jeg kan følge med i et forskningsprojekt fra Århus Universitet, på min egen mark. Her er etableret en 

særlig type minivådområde med en filtermatrice. Denne type vådområde er dog forsat kun etableret i 

forskningsregi, men det forventes, at det kan fjerne op mod 50 % af den kvælstof der udvaskes. Det er 

virkelig interessant, at vi nu har fat i nogle meget målrettede virkemidler uden for dyrkningsfladen, der 

samtidig er effektive. 

Jeg er glad for, at kunne stille jord gratis til rådighed for forskningen, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi får 

godkendt gode og effektive virkemidler. Hvis vi kan bevise, at det ikke skader miljøet at gøde mere med 

disse tiltag, så er det både i erhvervet og samfundet interesse. 

Grønne organisationer har ikke patent på naturen og miljøet 

Som landmænd lever vi af og i naturen, og derfor har vi en stor interesse i at sikre en bæredygtig fremtid 

for vores erhverv og samfund.  Jeg synes både minivådområder og vådområder hører med til vores fælles 

naturdebat. Hvis vådområder kan skabe mere vand i landskabet, sikre et bedre vandmiljø, og samtidig 

skabe levesteder for dyr og planter, så er det gode argumenter, der både gavner produktion, miljø og natur. 

Det er ikke helt unik eller enestående natur, der skabes her, men den har sin berettigelse.  

Den kollektive indsats giver spændende udfordringer 

Landbruget hilser de nye oplandskonsulenter velkommen. Der er ingen tvivl om, at det bliver en udfordring 

at nå i mål med alle minivådområder, vådområder og skovrejsningsprojekter. Der ligger et stort arbejde 

foran os. Det er nyt, at vi nu skal lave kollektive indsatser, forstået på den måde, at for eksempel et 

etableret minivådområde ikke kommer den enkelte landmand til gode, men i stedet fællesskabet. Vi skal 

finde løsninger på, hvordan vi går sammen. Omkostningerne skal fordeles, og den goodwill, der følger med 

indsatsen, skal også fordeles. Jeg ser det som en spændende tid for dansk landbrug. Jo mere vi kan arbejde 

med at optimere vores produktion, under hensyntagen til miljøet gennem en målrettet regulering, jo bedre 

kan vi sikre et effektivt landbrug i fremtiden.   

 


