
Vil du lave et  
minivådområde i 2020?

Fra idé til færdigt minivådområde
•  Tjek på landmand.dk om du har arealer, hvor der er mulighed for minivådområder. Du kan også 

kontakt oplandskonsulenten og få et svar. Husk at oplandskonsulenten arbejder gratis for dig. 

•  Oplandskonsulenten kommer ud til dig og kigger nærmere på området. Sammen finder I ud af,  
hvordan minivådområdet bedst muligt kan passes ind i landskabet.

•  Oplandskonsulenten udarbejder et skitseprojekt over minivådområdets udformning.

•  Oplandskonsulenten søger Landbrugsstyrelsen om tilskud.

•  Oplandskonsulenten søger de nødvendige godkendelser hos kommunen. 

•  Når du har tilskud og godkendelser på plads, er du klar til at gå i gang med etableringen.

•  Hyr en dygtig entreprenør til at udføre gravearbejdet. Måske kan du selv udføre nogle af opgaverne.

•  Når entreprenøren mener, at minivådområdet er færdigt, får I en landinspektør til at kontrollere 
målene. Måske viser det sig, at noget skal rettes til.  

•  Når du har sikkerhed for, at kravene er overholdt, sender oplandskonsulenten din ansøgning om 
tilskudsudbetaling til Landbrugsstyrelsen.

•  Herefter kan du i de næste mange år glæde dig over anlægget, som gavner vandmiljøet og skaber liv 
i landskabet. 

Ny ansøgningsrunde  
28. februar - 11. august 

2020

Etablerede minivådområde på fem dage
Vi hyrede en entreprenør til at stå for selve gravearbejdet, og vi 
lejede dumpere, så vi selv kunne køre jorden fra. På den måde 
tjente vi penge på arbejdet, og det var fem sjove dage.

Jeg bygger minivådområdet, fordi jeg gerne vil rense drænvan-
det for kvælstof og fosfor. Og så er det et ekstra plus, at vi få 
lavet noget flot natur, som også bidrager til biodiversiteten. 

PETER HINDBO, LUNDERSKOV

›

HVORFOR ETABLERE 
MINIVÅDOMRÅDER?

I forbindelse med Land-
brugspakken i 2016 blev 
det aftalt, at landbruget 
selv skulle stå for etablering 
af minivådområder. Til 
gengæld slap vi af med de 
reducerede kvælstofkvoter. 

Minivådområde, Tylstrup. 
Foto: SEGES

http://www.oplandskonsulenterne.dk


LÆS MERE OM MINIVÅDOMRÅDER OG FIND DIN OPLANDSKONSULENT PÅ 
WWW.OPLANDSKONSULENTERNE.DK

Minivådområdet skal 
være flot at se på
Jeg har lavet vores minivådområder, 
så det bugter sig og ligner en sø. Jeg 
synes, det er vigtigt, at minivådom-
rådet passer godt ind i landskabet, 
så vi kan glæde os over det i årene 
fremover. 

Som landmænd må vi aktivt være 
med til at rense vores drænvand for 
kvælstof og fosfor. Jeg har valgt at 
lave et minivådområde, fordi det 
passer rigtig godt ind på vores bedrift.

HENRY JØRGENSEN, ROSLEV

Der er stor risiko for, at et minivådområde kasseres  
og jeg ikke får mit tilskud.

Det er forkert. I 2019 levede de første fire 
minivådområde ikke op til kravene. Da Landbrugs-
styrelsen erkendte, at deres kontrol var mangelfuld, 
fik landmændene mulighed for at rette fejlene og få 
en ekstra kontrol. 

Hele afsyningen er siden ændret. Nu hjælper 
landinspektører med at opmåle minivådområderne, 
så du kan rette op på fejl, inden oplandskonsulenten 
sender færdigmeldingen til Landbrugsstyrelsen.  

Det er klogere at vente, til at der kommer 
ordninger, hvor jeg selv kan blive godskrevet for 
kvælstofeffekten. 

Det skal du ikke regne med sker. Og skulle der 
– mod forventning – komme en ny ordning, hvor du 
selv kan blive godskrevet effekten, kan du tilbageb-
etale tilskuddet, og dermed er anlægget dit eget. Og 
du råder selv over anlægget efter 10 år, så den sikre 
løsning er at etablere et nu, hvor du kan få dækket 
omkostningerne

Minivådområder bliver til natur, som kan blive  
klassificeret som et §3-område.

Det er ikke korrekt. Loven er ændret, så minivådom-
råder er undtaget beskyttelsen. Et minivådområde 
bliver altså ikke til et §3-område.  

›

Myter om minivådområder

Oplandskonsulenten gør det nemt
Etablering af et minivådområde kan virke lidt uoverskueligt, men oplandskon-
sulenterne er sat i verden for at hjælpe landmænd med miljøtiltagene. Lige nu 
handler det mest om at få etableret flest muligt minivådområder, så udledningen 
af næringsstoffer til vandmiljøet mindskes.

Oplandskonsulenterne kommer ud til dig, og sammen undersøger I mulighederne 
for at placere et minivådområde på din ejendom. I skal blandt andet finde den 
udformning, som passer til din markdrift og til landskabet.

Ikke mindst hjælper oplandskonsulenterne med alt det administrative. De søger 
tilskud hjem, søger tilladelse hos kommunen og er behjælpelig med den endelige 
udbetaling af tilskuddet. Både rådgivningen og papirarbejdet er ganske gratis for dig.

Spørg efter en oplandskonsulent på din rådgivningsvirksomhed eller søg mere 
viden på www.oplandskonsulenterne.dk

Økonomien 
•  Alle omkostninger er dækket

•  Tilskuddet beregnes som standardomkostninger ud fra minivådområdets størrelse 
og tilvalg.  Hvis minivådområdet kan laves billigere, får du selv differencen.  Du kan 
få en entreprenør til at udføre arbejdet eller selv udføre det. Nogle landmænd 
vælger for eksempel selv at klare opgaven med kørsel af jord.

•  Hvis der tidligere er udbetalt arealstøtte, hvor du vil etablere minivådområdet, 
kan du fortsat opnå grundbetaling til arealet.

•  Du kan søge areal- og vedligeholdelseskompensation til arealet. For arealer i 
omdrift er den 47.000 kr. pr. ha for den 10-årige periode.

•  Du får 50% af tilskuddet udbetalt, når du har myndighedernes tilladelse til at 
bygge minivådområdet. 

•  Selvom du har søgt tilskud og fået godkendt projektet, er du ikke forpligtet til at 
etablere minivådområdet. 
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