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Det økologiske erhvervsteam under-
streger i sin anbefalinger under det 
tredje fokusområde, ’Økologien som 
eksperimentarium for udvikling af 
den cirkulære bioøkonomi, at mang-
lende næringsstoffer vil være en ud-
fordring for økologien lige så længe, 
der fragår ere næringsstoffer fra pro-
duktionen, end der kommer ind. Det 
er et fokus, som Økologisk Landsfor-
ening har lagt stor vægt på.

- Vi arbejder målrettet for at
sikre de økologiske landmænd ad-
gang til næringsstoffer, der på sigt 
kan frigøre erhvervet fra brugen af 
konventionel gylle på økologiske 
marker. Vi ønsker en løsning, som 
reelt gør det muligt at standse bru-
gen af den konventionelle gylle, og 
som ikke lukker den ind igen i den 
økologiske produktion ved hjælp af 
dispensationer. Det har derfor været 
vigtigt for Økologisk Landsforening, 
at erhvervsteamet har forholdt sig 
grundigt til spørgsmålet om recir-
kulering af næringsstoffer fra by til 
land. Vi mener, at erhvervsteamet 
har formuleret mange vigtige og 
klare initiativer, som vi nu skal følge 
op på, siger Sybille Kyed, der er land-
brugspolitisk chef i Økologisk Lands-
forening.

 Slam er en del af løsningen
- I Økologisk Landsforening tager vi
udgangspunkt i, at der eksisterer to
forskellige typer af slam – slam fra
fødevareindustrien og slam fra de
kommunale rensningsanlæg. For
begges vedkommende handler det
om, at vi kan gøre ’affald’ til en vær-
difuld ressource. Når det handler
om slam fra fødevareindustrien, så
burde det være ukompliceret, da der
her er tale om et a edt produkt fra
forarbejdning af landbrugets egne

råvarer. Det burde vi uden videre 
kunne anvende selv med de regler, 
vi har i dag.

- Næste skridt er at arbejde for, at
vi kan anvende spildevandsslam fra 
de kommunale rensningsanlæg. Det 
er et skridt, vi bliver nødt til at tage 
for at sikre adgang til fosfor; men in-
den er det afgørende, at vi i erhver-
vet ved og kan blive enige om, hvilke 
kvalitetskrav vi skal stille til slam fra 
rensningsanlæggene. Vi skal vur-
dere, om grænseværdierne for ind-
holdet i slam ligger de rigtige steder, 
og om man skal udvide mængden 
af stoffer, som man måler for i slam, 
hvis det skal bruges på økologiske 
marker.

Affaldsfrit Danmark
Sybille Kyed understreger, at de øko-
logiske landbrug er oplagte medspil-
lere, når intentionerne bag strate-
gien for et affaldsfrit Danmark skal 
gennemføres.

- I et vist omfang er det allerede
i dag muligt at recirkulere nærings-
stoffer til økologerne; men hvis det 
virkelig skal ytte noget, så er der 
både behov for ændring af reglerne, 
og at de enkelte kommuner forholder 
sig aktivt til, hvordan de kan sikre, at 
det organiske affald, som de ind-
samler, kommer ud til de økologiske 
landmænd, siger Sybille Kyed.

Fire anbefalinger
Det økologiske erhvervsteam leverer 
re anbefalinger, der skal sikre en 

bedre næringsstofforsyning til det 
økologiske landbrug.

Den første anbefaling, ’Økolo-
gerne skal have bedre muligheder 
for at anvende organisk affald samt 
bi- og restprodukter’, imødekommer 
Økologisk Landsforenings ønsker til 
nye muligheder for at recirkulere af-
faldet fra fødevareindustrien og ser-
vicesektoren. 

Anbefalingen ledsages af forslag 
til fem initiativer, der skal bane 
vej for recirkuleringen:

 Økologien bør tænkes aktivt ind i 
den kommende nationale strategi 
for affaldshåndtering. 

 Kommunerne bør være aktive 
medspillere i indsamling af orga-
nisk affald, der kan afsættes til 
økologiske bedrifter. 

 Der bør udarbejdes vejlednings-
materiale målrettet økologiske 
landmænd, kommuner og øvrige 
leverandører af organisk affald til 
økologien. 

 Den danske forvaltning af EU-øko-
logiforordningen bør justeres, så 
der bliver lettere adgang til at an-
vende rest- og biprodukter fra fø-
devareindustrien i den økologiske 
produktion. Derudover bør Dan-
mark afdække muligheden for at 
fremsætte et forslag til udvidelse 
af økologiforordningens bilag 1 
sammen med andre EU-lande 
med det formål at øge adgangen 
til at anvende egnede recirkule-
ringsprodukter som gødning.

 Økologiens potentialer inden for 
cirkulær bioøkonomi bør udnyt-
tes.

Brug spildevand
Den anden anbefaling, ’Økologerne 
skal have mulighed for at anvende 
næringsstoffer fra behandlet hus-
spildevand’, imødekommer Økolo-
gisk Landsforenings ønsker til nye 
muligheder for at recirkulere spilde-
vandet fra rensningsanlæg.

Erhvervsteamet fremhæver, at 
tilbageføring af næringsstoffer fra 
rensningsanlægget er i fuld sam-
klang med økologiens grundlæggen-
de princip om recirkulering– såfremt 
det ikke udgør en risiko for jord, dyrs 
og menneskers sundhed.

Brugen af spildevandsslam på 
økologiske landbrug standses imid-
lertid af såvel EU-økologiforordnin-
gens bilag 1 samt Mejeriforeningens 
og Dansk Kvægs branchepolitik.

Anbefalingen ledsages af forslag 
til to initiativer, der skal bane vej 
for recirkuleringen:

 Der bør udarbejdes en videnska-

belig udredning, der sammenstil-
ler den foreliggende viden om 
risici ved at recirkulere nærings-
stoffer fra kommunale rensnings-
anlæg frem for øvrige gødningskil-
der i jordbrugsproduktionen. Der 
kan eventuelt være behov for at 
opstille forslag til grænseværdier 
for yderligere stoffer.

 Under forudsætning af et positivt 
resultat af den videnskabelige 
udredning bør Danmark arbejde 
for at udvide EU-økologiforordnin-
gens bilag 1, så økologerne får 
mulighed for at anvende nærings-
stoffer fra kommunale rensnings-
anlæg eller andre acceptable af-
ledte slamprodukter. Det skal ske 
ved, at Miljø- og Fødevareministe-
riet og økologierhvervet i fælles-
skab igangsætter en indsats, der 
skal mobilisere opbakning hertil 
blandt andre EU-lande.

Biogasanlæg skal understøttes
Den tredje anbefaling under dette 
fokusområde vedrører økologisk 
biogas, som efter erhvervsteam-
ets mening kan spille en vigtig rolle 
for udvidelsen af det økologiske 
areal i de husdyrfattige områder. 
Erhvervsteamet foreslår, at ere 
restprodukter, som benyttes i kon-
ventionelle biogasanlæg, kunne 
blive tilladt gennem den foreslåede 
justering af den danske fortolkning 
af EU-økologiforordningens bilag 1. 

Anbefalingen ledsages af forslag 
til tre initiativer, der skal bane vej 
for økologisk biogas:

 Der bør udarbejdes en mere ud-
førlig beskrivelse af tilladte og 
ikke-tilladte biomasser til biogas-
anlæg i økologivejledningen.

 Der bør følges op på det arbejde, 
der blev udført af Biogas Task-
force 2012-15 under Energisty-
relsen.

 Der bør arbejdes på, at ere typer 
af restprodukter må anvendes i 
økologiske biogasanlæg.

Udover næringsstoffer til jorden 
handler dette fokusområde også 
om næringsstofforsyningen til den 

animalske produktion i form af pro-
teiner, hvilket fjerde og sidste anbe-
faling handler om.

Anbefalingen tager afsæt i, at det 
fra 2018 forventes, at EU’s dispen-
sation til at anvende 5 pct. konven-
tionelt proteinfoder til svin og fjerkræ 
udløber. Og i at der i dag importeres 
en del økologiske proteinfoder fra 
udlandet.

Erhvervsteamet anbefaler bioraf-
nering af grønmasse, som gør det 

muligt at udvinde proteintyper, som 
på grund af aminosyre-sammensæt-
ningen kan konkurrere med importe-
ret proteinfoder til økologisk svin og 
fjerkræ. Processen bidrager samti-
dig med grøngødning til økologiske 
marker og mulig energiudvinding via 
biogasanlæg. Det giver en bedre ba-
sis for rentabel udnyttelse af grønne 
afgrøder i de økologiske bedrifter.

Anbefalingen ledsages af forslag 

vej for mere dansk dyrket protein 
til dyrefoder:

 Der bør prioriteres midler til at 
afdække, om der er basis for at 
etablere pilotbioraf neringsan-
læg på baggrund af private inve-
storer.

 Der bør prioriteres midler til en 
afdækning af det økonomiske 
potentiale i bioraf nering på de-
centrale gårdanlæg og på større 
kommercielle anlæg, hvor der for 
eksempel produceres salgbare 
produkter som foderstoffer, ener-
gi, gødning, berbaserede pro-
dukter, græsbaserede humane 
fødevarer mv.

 Der bør prioriteres midler til en 
afdækning af potentialet i insek-
ter og materialer fra havet som 
proteinkilde i økologisk foder, for 
eksempel muslinger.

 Der bør prioriteres midler til yder-
ligere teknologiudvikling inden for 
bioraf nering af grønmasse.

Læs i næste udgave af Økologi 
& Erhverv om Det økologiske er-
hvervsteams fjerde fokusområde: 

 Mere enkle og fleksible regler og 
tilskud.

Recirkulering 
skal øges

Det økologiske Erhvervsteams anbefalinger 

Fokusområde 3: Økologien som eksperimentarium for udvikling 
af den cirkulære bioøkonomi

 Anbefaling 10 – Økologerne skal have bedre muligheder for at 
anvende organisk affald samt bi- og restprodukter

 Anbefaling 11 – Økologerne skal have mulighed for at anvende 
næringsstoffer fra behandlet husspildevand

 Anbefaling 12 – Indsatsen for at etablere økologiske biogasanlæg 
skal understøttes

 Anbefaling 13 – Økologien skal være testlaboratorium for udvikling 
af bioraf nering og nye proteintyper

Det økologiske erhvervsteams tredje fokusområde 
’Økologien som eksperimentarium for udvikling af 
den cirkulære bioøkonomi’ handler om, hvordan 
dansk økologi kan sikre næringsstofforsyningen
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