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Hvorfor skal der anlægges minivådområder?

Minivådområder er en vigtig del af 
Fødevare- og landbrugspakken 

En ny måde at regulere på: 
Minivådområder er et nyt N-
virkemiddel, der har til formål at 
reducere tilførslen af kvælstof til 
vandmiljøet 

Minivådområder har også en fosfor 
effekt
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Kort om ordningen

En tilskudsordning med midler fra 
Landdistriktsprogrammet (LDP)

o Minivådområde ordningen er 
det vi kalder en ”frivillig 
kollektiv tilskudsordning”

o Kvælstofeffekten deles blandt 
alle lodsejere i oplandet

o Der gives 100 pct. tilskud til 
etablering (LDP-midler)

o Der gives kompensation for 
udtagning af areal og 
vedligeholdelse (nationale 
midler, de minimis-støtte).

o Ordningen forventes at køre 
fra 2018-2021

2018

▪ Puljen til etablering er 50 mio. kr. 
og dertil midler til kompensation 
og vedligeholdelse.

▪ Det forventes, at der gives tilsagn 
til omkring 250-300 
minivådområder.

▪ Opretholdelsesperioden er 10 år. 

▪ Der gives tilskud til 
minivådområder med åbne 
bassiner anlagt efter AU’s 
anvisninger for design og 
dimensionering. 
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Hvem er involveret?

Ansøger

Oplandskonsulent: 
▪ Vil før ansøgning kunne bistå 

med planlægning af og 
ansøgning om etablering af et 
minivådområde.

▪ Skal underskrive erklæring. 

Byggeleder (i nogle tilfælde 
oplandskonsulenten)

Entreprenør/ leverandør

Sagsbehandler

Kontrollør

Revision (i Landbrugsstyrelsen)
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Hvad giver vi tilskud til? 

▪ Anlægsarbejde

▪ Konsulentudgifter – max 10 % af tilsagnsbeløbet

▪ Andre udgifter
Fx tilladelser

▪ Alle udgifter skal være nødvendige for at gennemføre projektet. Vi 
vurderer alle ansøgninger for, om udgifterne vurderes at være 
nødvendige for projektet.

▪ Vi kan kun udbetale tilskud til udgifter, som er afholdt af 
tilsagnshaver inden for projektperioden. En udgift er afholdt, når 
leverandøren har udstedt en faktura til tilsagnshaver. 

▪ Støtteloft på 650.000 kr. pr. ha minivådområde (indtegnet vandspejl).  
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Tidslinje over et projektforløb 1/2
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6.dec
1.jan

18’

1.feb

18’ 
3. apr. 

18’
Aug. 
18’

Vejledning Bekendtgørelse         Ordning åbner          Ansøgningsfrist       Tilsagn/afslag 

• Ansøger og oplandskonsulent indhenter minimum 2 

tilbud fra entreprenører

• Entreprenører udarbejder tilbud*

Obs: Landbrugsstyrelsen har krav til tilbuddene

Ansøgningerne 

sagsbehandles

De to tilbud bruges til 

bestemme rimelige

priser* og beregning 

af standardomkost-

ninger for 2019



Tidslinje over et projekt forløb 2/2
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Aug. 
18’-?

Aug.

18’-

20’

? ?

Evt. udbud Etablering af          Projektet er slut        Afsyning af projektet  Sagsbehandling

minivådområder

Obs. 

på ændringer

Indledende 

byggemøde

Ansøgningerne 

sagsbehandles
Hvis de 

samlede 

anlægsudgifter 

overstiger 

300.000 kr., 

skal opgaven i 

udbud

Ansøger sender 

en ansøgning 

om at få udbetalt 

tilskuddet –

Landmanden 

lægger ud for 

betalingen.

Sender faktura* 

osv.

Landbrugs-

styrelsen 

kontrollerer om 

projektet 

overholder 

krav*

- vigtigt for at 

få udbetalt 

penge

?



Hvad skal entreprenøren være opmærksom på for en let sagsbehandling 
og hurtig udbetaling af tilskud:

✓ Der må ikke være afholdt udgifter, før ansøger har sendt sin ansøgning

✓ Tilbudsgiver skal være uafhængig af ansøger

✓ Tilbud skal overholde krav og være direkte sammenlignelige

✓ Overhold de krav, som er til design af minivådområde

✓ Hvis der er ændringer undervejs, skal ændringerne godkendes før 
disse igangsættes

✓ Faktura skal overholde krav

✓ Faktura skal være betalt inden der anmodes om udbetaling fra 
Landbrugsstyrelsen

Udbetaling af tilsagnsbeløb
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Oplandskonsulenternes rolle

For minivådområder

▪ Vil før ansøgningstidspunktet kunne bistå med planlægning af og 
ansøgning om etablering af et minivådområde

▪ Kan i nogle tilfælde agere som byggeleder – specielt i mindre 
projekter

▪ Hjælpe med at udarbejde tilbudsmateriale

▪ Hjælpe med at indhente de nødvendige tilladelser til projekterne

▪ Vurdere om der er behov for en ler-membran i projektet 

▪ Skal underskrive erklæring

▪ Udarbejde ansøgning om udbetaling
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Hvor kan der anlægges minivådområder? 
Udpegningskortet



Minivådområder skal anlægges efter AU’s 
designmanual gengivet i LBST’s vejledning
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Kogt ned til denne (vigtigste) tabel

Dele af minivådområdet Krav til udformning

Sedimentationsbassin og vådområdet Minivådområdet skal bestå af et sedimentationsbassin efterfulgt af et vådområde, 

opbygget sekventielt af dybe og lavvandede vegetationszoner. Arealforholdet mellem 

hver sekvens af dybe og lavvandede vegetationszoner skal være mellem 1,5:1-2:1. 

Sedimentationsbassinet skal have en vanddybde på mellem 0,8 m og 1 m.

De dybe zoner i vådområdet skal have en vanddybde på mellem 0,85 m og 1,15 m.

De lavvandede zoner i vådområdet skal have en vanddybde på mellem 0,25-0,4 m. 

Vådområdet skal etableres så drænvand løber gennem alle bassiner og fremmer en 

ensrettet strømning og minimerer ikke-strømningsaktive zoner. De enkelte bassiner skal 

overholde et gennemsnitligt længde:bredde forhold fra 3:1 til 7:1. 

Minivådområdets bund Minivådområdets bund skal være lavpermeabel.

Brinkerne (volden og den skrånende 
kant på sedimentationsbassinet og 
vådområdet ned mod 
vandoverfladen)

Du skal så græs på brinkerne for at undgå jorderosion. Op til halvdelen af frøblandingen 

kan bestå af blomstrende urter, som er bi- og bestøvervenlige. 

Indløb til sedimentationsbassinet fra 
drænoplandet og gennemløb fra 
sedimentationsbassin til vådområdet

Faldhøjden på drænindløbet skal etableres så der ikke stuves vand bagud i 

drænsystemet.

Overgangen mellem sedimentationsbassin og vådområde skal etableres som enten 

overrisling af en beplantet bræmme eller ved rørføring via ét eller flere rør, hvor 

røret/rørene skal være neddykkede.

Udløb fra vådområdet Diameteren på drænudløbet fra vådområdet skal minimum være samme størrelse som 

det samlede indløb til minivådområdet.

Drænudløbet skal være neddykket.

Vandet fra vådområdets drænudløb skal løbe frit over en iltningstrappe bestående af 

sten.

Minivådområdet størrelse Minivådområdet skal minimum være 0,2 ha med et tilhørende drænopland på minimum 

20 ha.
Størrelsesforhold mellem 
minivådområde og drænopland

Minivådområdet dimensioneres i forhold til minivådområdets drænopland inden for 

rammerne af forholdet 1:100 til 1,5:100.
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TABEL 12.2 (i vejledningen). Oversigt over de specifikke krav til udformningen af minivådområdet 



Rimelige priser – to tilbud
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Hvorfor skal der indsendes to tilbud?

▪ Vi skal se to tilbud for at kunne vurdere den rimelige pris (krav i EU-
lovgivningen om bestemmelsen af markedsprisen)

▪ Tilbuddene skal være direkte sammenlignelige

▪ Vi yder tilskud til den billigste pris på baggrund af de to direkte 
sammenlignelige tilbud – man må gerne anvende det dyreste tilbud

▪ Vi kan ikke forhøje tilsagn

▪ Vi kan ikke godkende udgiftsposter, der er betegnet som uforudsete 
udgifter. Vær derfor opmærksom på, at lave robuste budgetter
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Hvilke krav stiller vi til de indsendte tilbud?

▪ Vigtigst: De skal være direkte sammenlignelige, som betyder: 

✓ De skal være udspecificerede

✓ Der skal være forskellige CVR-numre

✓ Tilbudsgivere skal være uafhængig af ansøger og af hinanden

✓ Tilbuddene skal omfatte den samme vare eller tjenesteydelse

✓ Hvis det ene tilbud indeholder poster eller elementer, som det andet ikke 

gør, skal det være muligt at trække udgiften for disse poster fra, så 

priserne kan sammenlignes.

OBS: Benyt skabelonen til indhentning af tilbud. Forventes klar medio 

januar
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Krav til et tilbud

Et tilbud fra en leverandør skal indeholde:

1. Leverandørens CVR nr.

2. Leverandørens navn og adresse mv.

3. Dato

4. Beskrivelse af, hvad der leveres (hvilket udstyr (herunder hvilken 

model), hvilke materialer, hvilken opgave)

5. Oplysning om mængden af det leverede

6. Prisen pr. stk. og samlet for det leverede

7. Beskrivelse af, hvad der eventuelt er inkluderet i leverancen og 

prisen, fx installering, levering, oplæring af personale i brug af 

maskinen m.m.

8. Angivelse af om prisen er med eller uden moms

9. Eventuelle rabatter og generelle prisnedslag
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Eksempel på tilbud fra 
en Natura2000 ordning
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Krav til faktura

Fakturaen skal overholde de krav der stilles, og der må ikke blandes 
andet med i fakturaen, som ikke har med det konkrete projekt at gøre. 
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Eksempel på faktura
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Spørgsmål
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