INDVIELSE AF MINIVÅDOMRÅDE
MED FILTERMATRICE PILOT- OG TESTANLÆG
TORSDAG DEN 14. JUNI 2018
Gyldenholm Gods, Gyldenholmvej 6, 4200 Slagelse
For at reducere udledningen af kvælstof fra landbruget til miljøet skal der bruges en række virkemidler både
på landmandens marker og udenfor dyrkningsfladen. Nogle af virkemidlerne udenfor dyrkningsfladen kræver
nærmere undersøgelse og dokumentation, før de rulles ud som gangbare, økonomiske løsninger. En af disse
virkemidler er minivådområder med filtermatrice (MMM-anlæg).
For at skaffe mere viden om MMM-anlæg har Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet på foranledning
af Miljø- og Fødevareministeriet opført et MMM pilot- og testanlæg ved Gyldenholm Gods i samarbejde med
Seges, Orbicon, Dan Jord A/S, Grundfos, HJ Gruppen, Uponor og Dalmose El-Service A/S. Formålet er blandt
andet at afprøve effektiviteten og langtidseffekterne af denne type virkemiddel.
Anlægget er netop bygget færdigt og står klar til at komme i brug. Du inviteres til at deltage i indvielsen, hvor
du kan høre om anlægget, herunder de praktiske detaljer, og efter den officielle men uhøjtidelige indvielse
få lidt godt til ganen.

NB! Arrangementet starter på Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse
Kl. 16:00 Løsningsmodeller for reduktion af nitrat i drænvand – virkningsmåde for minivådområder med
filtermatrice, v. seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Transport i egne biler til MMM-anlægget på Gyldenholm Gods, Gyldenholmvej 6, 4200 Slagelse
(syv minutters kørsel)
Kl. 16:40 Introduktion til MMM-anlægget på Gyldenholm Gods, v. seniorforsker Finn Plauborg, Institut for
Agroøkologi, Aarhus Universitet
Kl. 17:00 Hvorfor Gyldenholm Gods har valgt at deltage i MMM-projektet, v. godsforvalter Herluf PilgaardSørensen
Kl. 17:10 ”Snoren klippes”
Kl. 17:15 Fadøl og pølser
Arrangementet er gratis, men af hensyn til traktementet er tilmelding nødvendig.
Du kan tilmelde dig her senest 7. juni 2018.
Samme dag kl. 9.00-16.00 på Vilcon Hotel holdes en konference om kvælstofregulering på basis af lokale
målinger. Læs mere om konferencen her, hvor du også kan tilmelde dig.

