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Foreningen har til formål at favne faglige såvel som politiske spørgsmål og 
problemstillinger, i relation til fremme af sikker nyttiggørelse af  organiske 
ressourcer til jordbrugsformål. 

33 virksomhedsmedlemmer – både offentlige og private
Offentligt ejede affalds-, spildevands- og forsyningsselskaber

Private virksomheder, der 
•Indsamler kildesorteret organiske dagrenovation (KOD)
•Forbehandler og afgasser pulp fra KOD til biogas og sælger restproduktet til 
gødning

•Håndterer spildevandsslam fra spildevandsanlæg og formidler det som 
biogødning

•Håndterer og formidler andre organiske reststrømme fra industrien fx Fertigro® fra 
LeoPharma og Novogro® fra Novozymes og Øgro® fra DAKA

•Har komposteringsanlæg eller biogasanlæg
 

Kort om GB



Norge: 
Definition af ”Biogjødsel” - Matavfall og husdyrgjødsel som prosesseres 

til biogjødsel
Danmark:

Når Genanvend Biomasse taler om ”Biogødning” – så er det udelukkende spildevandsslam af en 
kvalitet, som er godkendt til at sprede direkte på landbrugsjord  som gødning og 
jordforbedringsmiddel.

Komposterede materialer betegner vi Biokompost. 

KOD og andet, der er forbehandlet og skal/har været gennem et biogasanlæg, betegner vi Biopulp.

I Affald-til-jord bekendtgørelsen anvendes betegnelserne: 

Spildevandsslam: Spildevandsslam fra rensningsanlæg, der behandler husholdningsspildevand eller 
byspildevand, eller fra andre rensningsanlæg, der behandler spildevand med tilsvarende 
sammensætning.

Biopulp: Oparbejdet organisk affald fra et forbehandlingsanlæg

Link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202047#id1763b279-490a-405e-a918-0f2d540bccc6

Definitioner

http://id1763b279-490a-405e-a918-0f2d540bccc6


•De er potentielle kunder
•De har stor troværdighed blandt 

forbrugerne
•Fokus på cirkulær bioøkonomi, 

bæredygtighed osv. 

Der kommer flere og flere certificerings-
ordninger og krav lokalt og globalt

•Arlagården
•Global GAP

 

Hvorfor er økologerne 
interessante?



Vælg layout
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 
menuen

Vis hjælpelinjer
1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og 

hjælpelinjer’
2.Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen

3.Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter”
4.Vælg OK 

Indsæt et baggrundsbillede
1. Indsæt et billede ved at klikke på den 

hvide billedepladsholder
2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra fil” – 

Herfra vælger du billedet, fra din computer, som 
skal indsættes 

3. Højreklik på billedet og send det bagud

Energiproduktion og recirkulering er 
højt på økologi-ønskelisten 

Pt. må økologerne anvende ikke-økologisk gødning svarende til 50 kg 
udnyttet N/ha – medmindre behovet er større på den enkelte bedrift, og 
sædskiftet er i orden



Gødning til økologi

http://okologi.dk/media/2022105/go
dningskatalog-2017_web.pdf

http://okologi.dk/media/2022105/godningskatalog-2017_web.pdf
http://okologi.dk/media/2022105/godningskatalog-2017_web.pdf


Recirkulering af KOD via kompostering – samkompostering af KOD og haveparkaffald

http://okologi.dk/media/2022105/godningskatalog-2017_web.pdf

Det økologiske Gødningskatalog

http://okologi.dk/media/2022105/godningskatalog-2017_web.pdf


Recirkulering af KOD via biogas  

Det økologiske Gødningskatalog



Pelleteret biomasse fra slagterier

Det økologiske Gødningskatalog



1.Husdyrgødning, fast, flydende, komposteret
2.Komposteret eller forgæret blanding af husholdningsaffald
3.Kompost fra svampedyrkning
4.Komposteret eller forgæret blanding af vegetabilsk materiale
5.Afgassede animalske biprodukter – Kategori 3 og mave-tarmindhold af kategori 2. Men 

kun på ikke-spiselige del af afgrøderne.
6.Produkter eller biprodukter af animalsk oprindelse – blodmel, hovmel, hornmel, benmel, 

fiskemel, kødmel, fjermel, uld, hår, mejeriprodukter, hydrolyserede proteiner
7.Produkter eller biprodukter af vegetabilsk oprindelse til gødning (f.eks. oliekager/skrå, 

maltspirer, kakaoskaller)
8.Alger og algeprodukter
9.Savsmuld og træflis

10.Have/parkaffald
11.Vinasse, kalkslam, rent svovl, 
12...
13...
14...

Den fuldstændige liste findes i Kommissionsforordningen, KFO 889/2008, bilag I

Økologerne må modtage en lang række 
”ikke-økologiske gødninger”



Tekstslide med punktopstilling
Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem
de forskellige tekst niveauer

Vælg layout
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias”

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 
menuen

Skift farve på LF bjælkerne
1.Klik på bjælken

2.Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden”
3.Fra ”drop ned” menuen vælg en af temafarvene 

for at farvelægge bjælken

Potentielle mængder af fosfor i forskellige restprodukter 

Økologerne har samlet set 
brug for ca. 4500 t fosfor om 
året. 

Pt. modtages der ca. 1400 t 
fosfor gennem konventionel 
husdyrgødning.

restprodukter



I forhold til at få godkendt flere produkter til økologi?

Den danske regering har i foråret 2018 lanceret en ”Vækstplan for 
dansk økologi” som blandt andet adresserer det øgede behov for næringsstoffer til økologisk 
jordbrug.  Der er afsat midler til at analysere konsekvenser ved at anvende behandlet husspildevand i 
økologisk jordbrug. 

Der er lang vej før biogødning (spildevandsslam) kan godkendes til økologi – via Eu’s 
Økologiforordnings ….. anslået 5-7-10 år?

Økologerne i DK er åbne og indgår i dialog og en arbejdsgruppe med GB 
herom.
Dog ser de mange andre organiske restprodukter, som de finder mere 
oplagte og ”nemmere” at kunne godkendes. 

Der er fokus på værdier for: 

Tungmetaller og Miljøfremmede stoffer

Hvad er udfordringerne?



Mikroplast
Forskningsprojekter ift. både Effekt

Makroplast – fysiske.
Anbefalinger til hhv. målemetoder og MST 

Mikroplast-projekter

Makroplast – 
dialogmøde med 
Miljøstyrelsen



Mikroplast i jorden påvirker hverken vækst, dannelse af kokon (”æg”) eller 
evnen til, at regnormenes æg klækkes. 

Professor på RUC, Annemette Palmqvist har på baggrund af kontrollerede forsøg konkluderet at:
•Der er ikke forskel på overlevelse og væksten af ormene – uanset behandling
•Der er ingen påvirkning af mikroplast på kokondannelsen (æg/”hylster”) hos regnormene
•Der er ingen påvirkning af mikroplast på klækningseffektivitet
•Der er ingen påvirkning af mikroplast på nedgravningsaktivitet (hvor hurtigt, de graver sig ned i jorden 
/ hvor godt de kan lide jorden)
•Orme vælger generelt jorde med organisk materiale – valget sker ikke efter, hvorvidt det indeholder 
mikroplast eller ej

Regnorme er benyttet, da de er en god indikator for det mikrobielle liv og aktivitet i jord. 

Projektet er støttet af Miljøstyrelsen, DANVA og Genanvend Biomasse. 

Mikroplast 
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