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Konstruerede vådområder er betegnelsen 
for en bred vifte af vådområder, der som 
nav  net indikerer, er konstrueret eller desig
net specifikt til at omsætte og tilbageholde 
næringsstoffer i det vand der kommer fra et 
tilgrænsende landbrugsopland /1/. I modsæt
ning til naturlige vådområder i ådalene kan 
konstruerede vådområder målrettes næ rings
stofferne tættere på kilden. Landbrugsarealer 
der via rørdræn, grøfter eller kanaler afvander 
direkte til en vandrecipient, har en forøget 
risiko for uhindret transport af kvælstof og 
fosfor fra marken til recipienten (Foto). Eta
blering af konstruerede vådområ der har til 
formål at bryde denne direkte tran sportvej 
og kan således opfattes som en sidste buffer 
til reduktion af næringsstoffer inden disse 
når recipienten. Der har i Danmark været 
en stigende interesse for etablering af kon
struerede vådområder (også kaldet minivåd
områder), og der er de seneste 23 år etable
ret 510 danske konstruerede vådområder. 
Der er på disse dog ingen dokumenterede ef
fektmålinger, og der findes derfor ingen dan
ske erfaringer med effekten af konstruerede 
vådområder. 

Hovedtyper af konstruerede  
vådområder
Konstruerede vådområder kan etableres og 
designes efter formål, behov og muligheder, 

men omfatter principielt to hovedtyper: (I) 
vådområder hvor vandgennemstrømningen 
foregår over jordoverfladen (Figur 1) og (II) 
vådområder hvor vandgennemstrømningen 
foregår ved infiltration igennem jordmatricen 
(Figur 2). For hver hovedtype gælder at våd
området kan designes på mange forskellige 
måder afhængigt af de lokale hydrologiske 
forhold og drænoplandets størrelse. 

Såvel virkemåde som effektivitet af kon
struerede vådområder varierer afhængigt af 
vådområdetype og en række systemvariable, 
herunder:
• Vådområdets magasinkapacitet – størrelse, 

udformning, niveau for ind og udløb

• Placering indenfor afstrømningsoplandet – 
topografi, jordbundsforhold, dræningsfor
hold

• Hydraulisk belastning – afstrømning via 
dræn/grøfter

• Opholdstid – vådområders magasinkapac
itet i forhold til afstrømningens størrelse

• Næringsstofbelastning og særligt årstids
vari ationen i denne

• Temperaturforhold
• Vegetationstype og vegetationsdækkets 

omfang

Konstruerede vådområder virker både i for
hold til kvælstof og fosfor, men de proces ser 
der bidrager til fjernelsen adskiller sig væ sent
ligt og konstruerede vådområder kan desig
nes, optimeres og målrettes specifikt i forhold 
til de enkelte næringsstoffer.

Virkemåder for fosforfjernelse
Fosfor (P) fjernes i konstruerede vådområ
der ved fysiske (sedimentation), kemiske 
(bin ding og/eller fældning) eller biologiske 
(planteoptag) processer. Partikulært organisk 
og uorganisk fosfor i det tilstrømmende vand 
tilbageholdes ved sedimentation. Opløst fos
for kan enten optages i biomasse eller det kan 
tilbageholdes ved binding eller fældning til 
jordmatricen. Optag i plantebiomassen bør 
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kun betragtes som en korttidslagring, idet 
stør stedelen af fosfor optaget i biomasse ved 
vækstsæsonens afslutning vil blive remineral
iseret til opløst uorganisk fosfor. Kun hvis bio
massen høstes vil der være en nettofjernelse 
af fosfor fra systemet. Såvel virkemåde som 
fosfortilbageholdelseseffektivitet varierer mel
lem vådområdetyper og vil være afhængig 
af på hvilken form (partikulært eller opløst) 
fosfor tilføres systemet. 

I konstruerede vådområder med overfla
disk gennemstrømning (type I) er sedimenta
tion af partikulært P den mest betydende til
ba geholdelsesmekanisme, mens sådanne 
vådområder vil være mindre effektive i for
hold til tilbageholdelse af opløst P. Vandets 
opholdstid har stor betydning både i forhold 
til at sikre sedimentation af specielt finparti
kulært P og eventuelt optag i plantebiomasse. 
I sedimentationsdamme bør vanddybden op
timeres med henblik på at sikre sedimenta
tion af partikulært P imellem afstrømnings
hændelser og samtidig minimere risikoen for 
resuspension. Vanddybden i vegetationsdelen 
bør være lav for at tillade tilstrækkelig plan te
vækst der kan medvirke til at reducere van
dets gennemstrømningshastighed /2/. Dette 
vil fremme muligheden for sedimentation af 
suspenderede partikler, og samtidig redu ce
res risikoen for erosion og resuspension.    

Infiltrationsvådområder (type II) vil gene
relt være langt mere effektive i forhold til P
tilbageholdelse, hvor fosfor både kan tilbage
holdes ved sedimentation/filtrering, men 
også ved binding eller fældning i infiltrations
matricen. Opholdstiden er også her kritisk i 
forhold til at sikre tilstrækkelig tid til bin
dings og/eller fældningsprocesserne. Meget 
afgørende for effekten af infiltrationsvådområ
der er dog infiltrationsmatricens hydrauliske 
og geokemiske egenskaber. En af de største 
udfordringer er at sikre en effektiv tilbagehol
delse af fosfor ved de aktuelle drænvandskon
centrationer (Boks 1). En anden udfordring 
er at fastholde fosfor under de variable redox
forhold der forekommer i konstruerede våd
områder. I jord bindes fosfor meget stærkt til 
jernoxider, men da jernoxider opløses under 

anerobe forhold kan det sætte begrænsninger 
for anvendelsen af jernholdige sedimenter til 
fosforbinding. Der ligger store udfordringer i 
at optimere infiltrationsmatricen i forhold til 
en effektiv fosforfjernelse.     

Virkemåde for kvælstoffjernelse 
Kvælstoffjernelsen i konstruerede vådområ
der anlagt i det åbne land vil som i naturlige 
vådområder overvejende ske ved biologisk 
omdannelse af nitrat til gasformigt kvælstof, 
N2, via denitrifikation. Denitrifikation er 
m ikrobiel respirationsproces der forudsæt
ter iltfrie forhold samt en letomsættelig 
kulstofkilde. Plantebaserede konstruerede 
vådområder sikrer optimale betingelser for 
denitrifikationsprocessen da planterne dels 
kan levere energi, og dels skaber rodzonen et 
biologisk aktiv miljø der giver de ideel betin
gelser for denitrifikation. Planterne er altså 
med til at skabe et økosystem med en høj 
grad af bæredygtighed og derved sikrer de 
også systemet en vis grad af stabilitet. 

I konstruerede vådområder med overfla
disk strømning (type I) er der typisk en del ilt 
i vandmassen der strømmer gennem syste
met. Her er denitrifikationen begrænset til at 
foregå i sedimentet og på biofilm der findes 
på forskellige overflader i systemet. Principielt 
er denitrifikationen således begrænset af at 
nitrat skal diffundere ind til de iltfrie områder 
for at blive denitrificeret. Svenske erfaringer 
viser dog stor kvælstoffjernelse i sådanne sy
stemer /6/. Konstruerede vådområder med 
åben vandflade er dog meget følsomme over 

for temperatursvingninger og de svenske un
dersøgelser tyder på at kvælstoffjernelsen 
ikke er aktiv i dele af vinterperioden /6/. I 
konstruerede vådområder med infiltrations
matrice (type II) vil denitrifikationen kunne 
foregå i hele den iltfrie matrice, og dermed er 
arealkravet til anlægget noget mindre. Samti
dig sikrer matricen mindre årstidsvariationer i 
temperaturen og en termisk beskyttelse der 
giver denitrifikationen bedre vilkår i de kolde 
vintermåneder. 

En mulig negativ effekt af at etablere kon
struerede vådområder med høj kvælstofbe
lastning kan være emission af drivhusgasser, 
specielt lattergas, N2O. Svenske undersø gel
ser af emissioner fra konstruerede vådområ
der tyder dog på at emissionen af lattergas og 
metan er på samme niveau som for andre 
akva tiske systemer /7/.

Effekter på næringsstoffer 
Udenlandske erfaringer med konstruerede 
vådområder målrettet diffuse næringsstoftab 
stammer primært fra Sverige, Norge, Fin
land og USA /3,4,5,6/. Disse erfaringer er i 
overvejende grad baseret på anvendelse af 
vådområder med overfladisk gennemstrømn
ing anlagt som en del af vandløbssystemet. 
Dokumenterede erfaringer med infiltrations
systemer er indtil videre begrænset til spil
de vandsrensning, der dog fungerer under 
væsentligt andre vilkår. 

Konstruerede svenske vådområder (kaldet 
dammar) er anlagt i stort antal specielt i Syd
sve rige /3/. Overvågning af disse dammar vi
ser, at fosfortilbageholdelsen varierer fra 18 
til 48 kg P ha1 år1, med en gennemsnitlig år
lig tilbageholdelse på 32 kg P ha1 år1. Den 
procentuelle fosforfjernelse i de undersøgte 
svenske dammar er dog kun 6 procent /3/. 
Generelt viser erfaringer fra konstruerede 
våd  områder der er etableret i tempereret kli
mazone at fosfortilbageholdelsen varierer 
gan ske betydeligt med gennemsnitlige årlige 
tilbageholdelser på 1 til 88% procent af total 
fosfor og på 19 til 89% procent af opløst fos
for. Denne variation indikerer betydningen af 
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Figur 1. Principskitse af elementer i konstrueret vådområde med overfladisk gennemstrøm
ning (a) sedimentationsdam, (b) vegetationsfilter, (c) overrislingszone og (d) udløbsdam.

Figur 2. Principskitse af elementer i konstrueret vådområde med infiltrationsmatrice (a) 
sedimentationsdam, (b) faskine, (c) infiltrationsmatrice og (d) udløbsdam. 
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stedspecifikke faktorer. 
Omfanget af denitrifikation vil afhænge af 

vådområdetype, kvælstofbelastning, tempera
tur og energikilde samt stedspecifikke betin
gelser for det konstruerede vådområde, og 
dermed også en betydelig variation i kvælst
offjernelsen. Erfaringer fra svenske konstru
erede vådområder viser variationer mellem 
4002500 kg N pr. ha vådområde pr. år med 
en gennemsnitlig årlig kvælstofreduktion på 
900 kg N pr. ha vådområde svarende til en 
procentuel reduktion på gennemsnitligt 10 
procent /6/. 

Kan de udenlandske erfaringer over-
føres til danske forhold
Der er ingen dokumenterede danske erfa
rin ger med etablering af konstruerede 
våd  områder i forlængelse af afbrudte dræn, 
afvandingskanaler eller ved omdirigering 
af afvandingskanaler. Resultaterne fra de 
udenlandske undersøgelser, stammer i over
vejende grad fra konstruerede vådområ der 
der er etableret i direkte forbindelse med 
vandløbssystemer hvor hele eller dele af 
vandføringen ledes igennem det konstru
erede vådområde. Sådanne systemer kan 
ikke direkte overføres til danske forhold. 
Under danske forhold kan konstruerede 
vådområder etableres i forlængelse af af
brudte dræn på såvel højbund som lavbund 
og i forbindelse med afvandingskanaler 
(Figur 3 og 4). Konstruerede vådområder 
bør designes i forhold til de lokale forhold. 
Hydrologien er en væsentlig designfaktor når 
der skal opbygges konstruerede vådområder. 
Arealmæssigt anbefales at overfladearealet af 
det konstruerede vådområde med overfladisk 
gennemstrømning udgør mindst 0,2 % af det 
tilstødende areal (mark eller opland) hvorfra 
det modtager vand og næringsstoffer.

Afstrømningsforhold
Konstruerede vådområder etableret direkte 
i forlængelse af dræn kan have meget varie
rende afstrømningsforhold, sammenlignet 
med de udenlandske systemer der er etable
ret i direkte forbindelse med vandløbssyste
met, og sammenlignet med de systemer der 
kendes fra spildevandsrensning. Overordnet 
kan der skelnes mellem systemer der modta
ger drænvand hele året og systemer der 
kun modtager drænvand i forbindelse med 
vinterafstrømningshændelserne. Årstidsvaria
tioner i afstrømningen af næringsstoffer har 
afgørende betydning for effektiviteten af det 
konstruerede vådområde, særligt i forhold 
til den biologiske kvælstoffjernelse. Hvis ho
vedparten af afstrømningen og næringsstof
udvaskningen foregår i vinterperioden ved 

lav temperatur kan det give begrænsninger 
i kvælstoffjernelsen ved type I vådområder. 
Løsninger der kunne sikre en højere kvælstof
fjernelse i vinterafstrømningen kunne være 
større magasinkapaciteter eller infiltrations
matricer. Der findes dog ingen erfaringer 
med infiltrationsvådområder målrettet diffus 
drænafstrømning. 

Næringsstofbelastning
Næringsstofbelasningen i de svenske under
søgelser er væsentligt højere end typiske 
drænvands  koncentrationer under danske 
forhold. Den aktuelle næringsstoffjernelse er 
følgelig høj, men den procentuelle fjernelse 
er lav eller endog meget lav. Den årlige 
are albaserede middelværdi for kvælstoffjer
nelsen på 900 kg N pr. ha. pr. år svarer til 
en procentuel fjernelse på 10%, mens den 
gennemsnitlige fosforfjernelse på 35 kg P 

pr. ha pr. år svarer til en procentuel fjernelse 
på 6%. Med forventede lavere belastninger 
under danske forhold, må vi således også 
for vente lavere aktuelle reduktioner. Der bør 
tænkes i muligheder for at optimere vådområ
dernes effektivitet. Igen mangler vi dog viden 
omkring konstruktion, funktion og effekti
vi  tet af sådanne systemer. Erfaringerne fra 
spildevandsrensning er tilsvarende baseret på 
meget høje næringsstofkoncentrationer, og 
udfordringen bliver at optimere konstruerede 
vådområder så de kan virke effektivt overfor 
de aktuelle lave næringsstofkoncentrationer i 
drænvand.   

Pleje og vedligeholdelse
Da fosfor tilbageholdes og akkumuleres i våd
områder er en ultimative fjernelse afhængig 
af høst af plantebiomasse, fjernelse af aflejret 
sediment, og opgravning samt udskiftning af 
infiltrationsmatricen når bindingskapaciteten 
er opbrugt. Viden herom kræver kendskab 
til systemets kapacitet og belastning, samt 
stabiliteten over tid. Store vådområder kan 
tilbageholde en større total mængde fosfor 
end små systemer og kræver således mindre 
vedligeholdelse. Til gengæld reduceres den 
specifikke tilbageholdelse (tilbageholdelse 
pr. m2) når vådområdearealet øges. Der eksi
sterer således et costbenefit optimum for 
kon struerede vådområder. Dette optimum 
afhænger af den effekt, der er nødvendig for 
at beskytte vandrecipienten. 

Perspektiver
Konstruerede vådområder målrettet dræn
af strømning har store potentialer som om
kostningseffektive virkemidler til reduktion 
af næringsstoffer, men der er behov for en 

Figur 3. Eksempler på mulige placerin
ger af konstrueret vådområde i forhold til 
afvandingskanal/grøft (a) udvidelse af en 
afvandingskanal/grøft, (b) etablering på 
mark parallelt med afvandingskanal/grøft 
hvor vandet omdirigeres gennem våd om
rådet, (c) etableret i forbindelse med mark
dræn.
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drænafstrømning, og de mange systemva
ri able gør det meget svært at forudsige næ
ringsstofeffekter. Udenlandske erfaringer med 
konstruerede vådområder i vandløbssyste
met samt erfaringer fra spildevandsrensning 
kan kun i begrænset omfang udnyttes når 
det drejer som om diffus drænafstrømning. 
Store udfordringer ligger i at finde systemer 
der (i) er effektive overfor de aktuelle dræn
vandskoncentrationer, (ii) kan sikre effektiv 
kvælstoffjernelse også i forbindelse med 
vin terafstrømningen, (iii) kan sikre effektiv 
fastholdelse af fosfor under basis afstrøm
ninger med lave fosforkoncentrationer, (iv) 
er robuste overfor variable afstrømninger og 
stabile over tid, (v) er omkostningseffektive. 
Et netop nystartet femårigt strategisk forsk
ningsrådsprojekt ”SUPREMETECH” (www.
supremetech.dk) har fokus på forskellige 
fil terteknologier målrettet næringsstofreduk
tion i drænvand. I forskningsrådsprojektet 
undersøges forskellige koncepter for drænfil
tre, herunder også konstruerede vådområder, 
der kan fjerne næringsstoffer effektivt ved de 

aktu elle drænvandskoncentrationer og vari
able afstrømningsforhold.   
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Boks 1
Forskellige sedimenttyper har meget forskellige egenskaber i forhold til 
tilbageholdelse af fosfor ved sorption (binding). Sedimenter varierer 
både i forhold til fosforbindingskapaciteten, men måske mere vigtigt i 
forhold til sedimentets affinitet overfor fosfor. Der er således for forskelli-
ge sedimenter en unik sammenhæng mellem fosforkoncentrationen i 
vandet og mængden af fosfor bundet til sedimentet. Sedimentets evne 
til at binde fosfor er bestemt af ligevægts P-koncentrationen (EPC0) der 
angiver den fosfatkoncentration hvor fosforbinding er i samme størrel-
sesorden som fosforfrigivelse. Det betyder i praksis at hvis fosfatkon-
centrationen i det vand der gennemstrømmer sedimentet er lavere end 
sediments EPC0, så vil sedimentet frigive fosfat til vandet. Sedimenter 
tilbageholder således kun fosfat ved sorption, hvis fosfatkoncentrationen 
i det gennemstrømmende vand er højere end sedimentets EPC0. Fos-
forkoncentrationer i drænvand varierer betydeligt fra høje koncentratio-
ner under peak-flow, til meget lave under basisafstrømningen. Udfor-
dringen er altså i forbindelse med basis afstrømninger at kunne fasthol-
de det fosfor der bindes under peak-flow afstrømninger. 

Figur 4. Eksempel på konstrueret vådom
råde etableret på mark ved omdirigering af 
afvandingskanal.
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betydelig indsats med hensyn til at forbedre 
vidensgrundlaget for funktion og effektivi
tet af konstruerede vådområder. Vi har i 
Dan mark ingen dokumenterede erfaringer 
med konstruerede vådområder målrettet 

Risks to urban ground water from in-
dustry and sewers
Foredrag af professor David Lerner, Sheffield 
University. Foredraget er et led i DTU Miljøs 
L.A.Colding Lecture Series (opkaldt efter 
institutets skaber), hvor førende internation
ale eksperter holde foredrag 1. juli, kl 15.00, 
Bygning 113, lokale 011, DTU Miljø. Efter fore
draget vil der være forfriskninger.

Hvede 1
Præcis anayse af miljøpolitiken for landbruget
’Vi erkender klart  for det er svært at løbe 
fra  at vandmiljøet har det dårligt, og at der 
bliver udledt for megen næringsstoffer og 
sprøj tegifte.Men det tager tid at få det her på 
plads’ Eyvind Vesselbo i Frederiksborg Amts 
Avis, 4.marts 2010,  i en artikkel ’Ny Strid om 
vandmiljøet’.

Eyvind Vesselbos analyse er helt dækkende. 
Dels erkender han tilstanden, og har analy se ret, 
at det er svært at løbe fra, dels erkender han, at 
det tager tid. Det må være baseret på at det er  
mere end 20 år siden, man begyndte at forsøge 
at regulere udledningerne fra landbruget.

Erratum
Der var desværre en fejl i tabel 2 i Mette 
Dahls artikel “Beskyttelse af vådområder og 
overfladevand”, som blev bragt i Vand og Jord’ 
Februar 2010. Her er krydset for problemstill
ingen “Konceptuel udpegning af kritiske delo
plande for udvaskning af forurening i forhold 
til opnåelse af miljømål om god økologisk og 
kemisk tilstand i overfladevand” sat forkert. 
Krydset skulle have stået i kolonnen “Støt
teværktøj” og ikke som i den trykte artikel i 
kolonnen som “Selvstændigt værktøj”.
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