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Verdens ressourcer

I dag har vi opbrugt Jordens ressourcer for 2021 - TV 2

https://nyheder.tv2.dk/klima/2021-07-29-i-dag-har-vi-opbrugt-jordens-ressourcer-for-2021


Verdens befolkning og forbrug af kunstgødning



01.10.2021 Titel på præsentation7

Fosfor kritisk ressource - øge recirkulering
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Dalgas og Hedeselskabet
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L&F og Roskilde Festival



Kan man være helt TRYG ved at affald recirkuleres og genanvendes i landbruget?
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Hvorfor recirkulere til landbruget?



JA, man kan være helt TRYG ved at affald recirkuleres i landbruget!

• Der er meget skrappe krav til de restprodukter, vi håndterer:
• Krav til analyser

• Krav til grænseværdier

• Krav til myndighedsorientering

• Krav til indrapportering (sporbarhed)

• For at synliggøre ovenstående, er HedeDanmark både kvalitets- og miljøcertificeret 
(ISO 9001 og 14001)

• Det handler om FAGLIGHED og TROVÆRDIGHED = SIKKER RECIRKULERING
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Skrappe krav i Danmark



Langtidsforsøgene ”CRUCIAL”
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Hvad siger Københavns Universitet?

• Langtidsforsøg etableret i 2001
• Der indgår blandt andet:

• Ugødet
• Handelsgødning 
• Forskellige husdyrgødninger
• Human urin
• Biogødning (spildevandsslam)
• Visse parceller er ”accelererede” 

= normal dosis x 10



Langtidsforsøgene ”CRUCIAL”
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Hvad siger Københavns Universitet?

Resultater:
• Jord som har fået tilført store mængder svarende til

150-250 års lovlig dosis organisk affald fra byer har
haft gavnlige virkninger på frugtbarhed 

• Indtil videre har vi ikke kunnet påvise forventede eller
uventede negative effekter, bortset fra et
uhensigtsmæssigt tab af næringsstoffer

• Forskerne er blevet overraskede over jordens og
økosystemets robusthed
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Hvad siger økologerne?

Økologerne er meget interesserede i samfundets restprodukter
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Hvad siger Regeringen?
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SPØRGSMÅL?

Send til webinar@hedeselskabet.dk



Vi arbejder med at recirkulere og genanvende 
restprodukter med gødningsværdi til land- og 
skovbrug. Enten direkte eller via husdyr eller 
biogasanlæg.
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Hvad arbejder HedeDanmark med?



• Give afsætningsgaranti til de kunder, vi samarbejder med.

• Sikre tilstrækkelig lagerkapacitet

• Finde afsætning i landbruget

• Sikre, at afsætningen sker efter gældende regler

• Stå for de administrative opgaver overfor myndighederne

• Koordinere arbejdsopgaver mellem virksomheder, landmænd, 
maskinstationer, vognmænd, biogasanlæg og andre involverede

• Sikre indrapportering til relevante myndigheder
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Hvad er HedeDanmarks rolle?



Miljøstyrelsen stiller 3 krav:

1. Restproduktet skal have en gødsknings- eller jordforbedrende effekt

2. Restproduktet skal overholde de skrappe grænseværdier for 
miljøskadelige stoffer, som er angivet af Miljøstyrelsen

3. Der skal være en bruger, f.eks. en landmand, der ønsker at anvende 
restproduktet på sit areal
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Hvornår kan et restprodukt bruges som gødning?



Landbruget efterspørger følgende:

• Kvælstof (N)

• Fosfor (P)

• Kalium (K)

• Svovl (S)

• Kulstof (C)
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Hvad efterspørges af landbruget?
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Betyder restprodukterne noget for landbruget?

44.300

13.300

5.500 1.000

Tons anvendt fosfor i landbruget/år

Husdyrgødning Handelsgødning Affald Andet

Kilde: Aarhus Universitet

I alt ca. 64.000 tons P/år

Fosfor i ”affald” står for cirka 
10% af fosforgødningen i 
dansk landbrug

Begrænsede ”nationale” 
mængder mht. N, K, S og 
Kulstof – Anderledes med P, 
som ”fylder” meget.



Halm- og træaske
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Halm- og træaske fra forbrænding



Halm- og træaske
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Halm- og træaske fra forbrænding



Halm- og træaske
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Halm- og træaske fra forbrænding



Halm- og træaske
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Halm- og træaske fra forbrænding



Halm- og træaske
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Halm- og træaske fra forbrænding

Halm/træ
Energi
Bioaske
Gødning
Halm/træ



Halm- og træaske

• Hvorfor skal halm- og træaske benyttes som gødning?
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Halm- og træaske fra forbrænding

Type Kvælstof, N Fosfor, P Kalium, K Svovl, S Organisk 
materiale

Bioaske - ++ +++ - -

”-”: Intet indhold, ”+”: Lavt indhold, ”++”: Fornuftigt indhold, ”+++”: Højt indhold

Træaske kan og må 
anvendes på 
økologiske bedrifter



Mask – rest fra ølproduktionen
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Mask – rest fra ølproduktionen



Mask – rest fra ølproduktionen
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Mask – rest fra ølproduktionen



Mask – rest fra ølproduktionen
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Mask – rest fra ølproduktionen

Korn
Øl
Foder
Mælk
Husdyrgødning
(Biogas)
Korn



Fiskeensilage – substrat til biogasanlæg
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Fiskeensilage til biogas



Fiskeensilage – substrat til biogasanlæg

32

Fiskeensilage til biogas



Fiskeensilage – substrat til biogasanlæg
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Fiskeensilage til biogas

Fisk
Fødevare
Biogassubstrat
Energi
Næringsstof
Afgrøde
Foder – også til fisk



Have-/parkaffald
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Have-/parkaffald som gødning/strukturforbedring



Have-/parkaffald
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Have-/parkaffald som gødning/strukturforbedring



Have-/parkaffald
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Have-/parkaffald som gødning/strukturforbedring
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Have-/parkaffald som gødning/strukturforbedring

Have-/park affald
Strukturmateriale / 
Vækstmedie
Plantevækst
Have-/park affald



Have-/parkaffald

• Hvorfor skal have-/parkaffald benyttes som gødning?
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Have-/parkaffald

Type Kvælstof, N Fosfor, P Kalium, K Svovl, S Organisk 
materiale

Have-/park
affald

+ + + + +++

”-”: Intet indhold, ”+”: Lavt indhold, ”++”: Fornuftigt indhold, ”+++”: Højt indhold

Have-/parkaffald kan 
og må anvendes på 
økologiske bedrifter
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Biogødning (spildevandsslam)
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Biogødning (spildevandsslam)
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Biogødning (spildevandsslam)
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Biogødning (spildevandsslam)

Afgrøde
Husdyrproduktion
Fødevare
Spildevand
Industriel behandling
Kontrolleret Biogødning
Afgrøde



Biogødning

• Hvorfor skal Biogødning benyttes som gødning?
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Biogødning (spildevandsslam)

Type Kvælstof, N Fosfor, P Kalium, K Svovl, S Organisk 
materiale

Biogødning ++ +++ - - ++

”-”: Intet indhold, ”+”: Lavt indhold, ”++”: Fornuftigt indhold, ”+++”: Højt indhold



Citater fra Miljøstyrelsens hjemmeside:
Spildevandsslam har et væsentligt indhold af næringsstoffer, som kvælstof, 
fosfor og kalium, men også en lang række mikro-næringsstoffer og en 
mængde organisk stof, der er vigtigt for jordens struktur.
Hvis slammet ikke indeholder væsentlige mængder af miljøskadelige 
stoffer, kan den med fordel genanvendes som gødnings- eller 
jordforbedringsmiddel til jordbrugsformål. Det spildevandsslam som kan 
anvendes til jordbrugsformål efter affald til jord-bekendtgørelsen har 
derfor en kvalitet, der kan sammenlignes med bl.a. husdyrgødning.
Krav i Affald til jord-bekendtgørelsen sikrer, at spildevandsslam uden risiko 
for miljø og sundhed kan genanvendes på landbrugsjord, herunder også 
områder med særlige drikkevandsinteresser. 
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Hvad siger Miljøstyrelsen?



Citater fra Miljøstyrelsens hjemmeside:
Bekendtgørelsens grænseværdier er generelt fastsat ud fra det kriterium, 
at der ikke må ske en ophobning af metaller og miljøfremmede stoffer i 
jorden som følge af anvendelse af spildevandsslam og andet affald til 
jordbrugsformål.

Grænseværdierne for tungmetaller er siden den første affald til jord-
bekendtgørelse blevet skærpet flere gange og er i dag blandt de skrappeste 
i Europa. Det betyder, at spildevandsslammet i dag er sammenligneligt 
med husdyrgødning og handelsgødning.
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Hvad siger Miljøstyrelsen?



”En vurdering af indholdsstoffer i gylle fra kvæg, svin og biogødning”:
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Hvad siger Københavns Universitet?

• På basis af den indsamlede viden vurderes det at 
landbrugsmæssig anvendelse af biogødning fra spildevand ikke 
medfører større risiko for miljø, dyr og mennesker end brug af 
gylle fra svin og kvæg.

• Det anses for usandsynligt at overførsel af medicinrester fra 
husdyrgødning til afgrøder er et problem for menneskers 
sundhed, og det vurderes med sikkerhed at medicinrester i 
biogødning ikke bør føre til bekymring.
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Fertigro® - Danmarks bedst kontrollerede gødning
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Fertigro® - Danmarks bedst kontrollerede gødning
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Fertigro® - Danmarks bedst kontrollerede gødning
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Fertigro® - Danmarks bedst kontrollerede gødning
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Fertigro® - Danmarks bedst kontrollerede gødning

Gris
Fødevare
Restprodukt
Lægemiddel
Restprodukt
Gødning
(Biogas)
Afgrøde
Foder
Gris



Fertigro®

• Hvorfor skal Fertigro® benyttes som gødning?
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Fertigro® - Danmarks bedst kontrollerede gødning

Type Kvælstof, N Fosfor, P Kalium, K Svovl, S Organisk 
materiale

Fertigro® +++ + + +++ +

”-”: Intet indhold, ”+”: Lavt indhold, ”++”: Fornuftigt indhold, ”+++”: Højt indhold
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HedeDanmark – vi sætter handling bag ordene



• HedeDanmark er i fuld gang med recirkulering

• Skrappe, danske regler medfører sikker genanvendelse

• Fuld sporbarhed hele vejen tilbage til dyrkningsjorden

• HedeDanmark har et godt samarbejde med de offentlige 
myndigheder og er vigtige høringspartnere

• HedeDanmark indgår i en række forskningsprojekter med 
universiteterne, myndighederne mv.
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Cirkulær Bioøkonomi – vi er i fuld gang
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Cirkulær Bioøkonomi – vi er i fuld gang



HAR DU SPØRGSMÅL UNDERVEJS

SEND EN MAIL TIL:  

WEBINAR@HEDESELSKABET.DK



TAK FOR I DAG!
FIND INFORMATION OM FLERE FYRAFTENSMØDER

OG HVORDAN DU BLIVER MEDLEM AF HEDSELSKABET:

WWW.HEDESELSKABET.DK/FORENING


