
Dokumentation for koordinering med kommune jf.: 

Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede 

minivådområder 

 

 

Screeningsskema: Placering af minivådområdeprojekter 

Dato Kommune Sagsnummer 

   

Oplandskonsulent Navn Firma 

   

Vandopland Hovedvandopland Delvandopland 

   

Placering  minivådområde   

Matrikel Adresse Postnummer 

   

Screening Ja Nej 

Er projektet placeret i vand- eller drænopland 
til vådområde eller lavbundsprojekter angivet i 
seneste VOP? 

  

Bemærkning:   

Screening vandopland (sæt kryds) Ja  nej 

Er projektet placeret i vandopland til allerede 
etableret vådområde- eller lavbundsprojekt? 

  

Er projektet placeret i vandopland til 
vådområde- eller lavbundsprojekt med 
forundersøgelse- eller realiseringstilsagn? 

  

Er projektet placeret i vandopland til screenet 
vådområde- eller lavbundsprojekt, som 
forventes ansøgt om tilskud til 
forundersøgelse indenfor 2 år? 

  

Bemærkning:   

Screening drænopland (sæt kryds) Ja Nej 

Er projektet placeret i drænopland til allerede 
etableret vådområdeprojekt? 

  

Er projektet placeret i drænopland til 
vådområde- eller lavbundsprojekt med 
forundersøgelse- eller realiseringstilsagn? 

  

Er projektet placeret i drænopland til screenet 
vådområde- eller lavbundsprojekt, som 
forventes ansøgt om tilskud til 
forundersøgelse indenfor 2 år? 

  

Bemærkning: 
 

  



Screening kulstofholdig jord Ja Nej 

Er  projektet helt eller delvist beliggende på 
arealer udpeget med hhv. >6 eller 12 % i 
Tekstur 2014 kortet? 

  

Er  projektet helt eller delvist beliggende på 
arealer udpeget i WETLAND korttemaet? 

  

Er projektet helt eller delvist beliggende på 
tørvearealer med eng/mose-signatur på de 
høje målebordsblade? 

  

Bemærkning:   

Hvis ja herover: Ja Nej 

Er der i oplandskonsulentens 
projektbeskrivelse beskrevet 
afværgeforanstaltning i form af etablering af 
ler membran? 

  

Er der i oplandskonsulentens 
projektbeskrivelse beskrevet udtagning af 
kulstofprøver til analyse? 

  

Screening vandløb sommervandføring Ja  Nej 

Er der risiko for negativ påvirkning af målsat 
vandløb, som kan hindre målopfyldelse? 

  

Er der risiko for negativ påvirkning eller 
tilstandsændring af §3 beskyttet vandløb? 

  

Bemærkning:   

Hvis ja herover: Vandløbsnavn Vandområde ID 

   

Kommunens vurdering jf. AUs notater om 
Anlæggelse af minivådområder på kulstofrig 
jord 
(Børgesen et al 25.03.2020 og 18.06.2020). 

Ja Nej 

Minivådområdet er placeret på kulstofrig jord, 
hvor risikoen for indtrængende grundvand er 
tilstede med dermed afledt nedsat effektivitet 
af N-reduktion, såfremt der ikke etableres ler 
membran 

  

Minivådområdet er placeret på kulstofrig jord, 
hvor risikoen for indtrængende grundvand er 
tilstede med dermed afledt risiko for 
udveksling af vand og stof, såfremt der ikke 
etableres ler membran 

  

Farvekode forklaring:   

Projektet kan ikke realiseres jf. bekendtgørelse   

Skærpet faglig opmærksomhed jf. AUs notater   

Faglig opmærksomhed   

 


