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Det økologiske areal skal fordobles, 
samtidigt med at brug af konventionelt 
halm og husdyrgødning udfases….. 
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Hvad kan recirkuleres? 

Hvor sikkert er det? 

Hvor godt virker det? 

Er recirkulering fra det omgivende samfund  
mere økologisk end brug af konvetionelt 
halm og husdyrgødning? 
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Studie fra 2013 om 
dansk økologisk 
jordbrug, jordens 
frugtbarhed, 
næringsstofforsyning 
og organisk affald 

ved udfasning af 
konventionelt halm 
og husdyrgødning 
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Teoretisk næringsstof 
potentiale	   N (t)	   P (t)	   K (t)	  

HH sorteret	   282	   34	   189	  
HH forbrændt	   4347	   526	   2906	  
Have Park	   2222	   394	   3892	  
Service sektor	   185	   22	   124	  
Industriel sektor	   53	   9	   93	  
Spildevandsslam	   6312	   4150	   716	  

TOTAL (t)	   13402	   5137	   7919	  

Forsyning til dd økologisk 
jordbrug (kg/ha)	   77	   30	   46	  
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Hvad er 
realistisk 
at få fat i? 
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Spildevands 
slam 



Tekst starter uden 
punktopstilling 

For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 

For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 

Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 

Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvor sikkert er det? 

20 November 2013, Gefion, Sorø 

RISK ASSESSMENT OF CONTAMINANTS IN SEWAGE 
SLUDGE APPLIED ON NORWEGIAN SOILS 

– Opinion from the Panel on Contaminants in the 

Norwegian	
�   Scientific	
�   Committee	
�   for	
�   Food	
�   Safety

Vurdering af: 
Tungmetaller, organiske 
fremmedstoffer, herunder 
medicin rester (for hvert 
enkelt stof) 

Risiko for: 
jordmiljøet, planteoptag, dyr 
og mennesker 

Konklusion: 
Der er ingen signifikant 
risiko ved jordbrugsmæssig 
anvendelse af slam 





KU’s fastliggende forsøg  
15-17% ler – representativ 
for den bedre halvdel af DK s 
landbrugsjord 
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CRUCIAL – langtids forsøg 

Behandlinger: 

-  Komposteret husholdningsaffald (normal og acceleret) 
-  Spildevandsslam (normal og acceleret) 
-  Human urin 

-  Kvæg møg (acceleret) 
-  Dybstrøelse 
-  Kvæg gylle 
-  NPK  
-  Ugødet, undersået kløver 
-  Ugødet 

-  Ubrugte forsøgsparceller 
-  Ubrugt forsøgsblok 
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Frankenstein effekten 

Hvor galt kan det gå? 

Accelererede behandlinger  
I 2013 > 100 års dosis 



Foreløbig konklusion 

Alle de resultater vi har set indtil nu viser at 
denne representative jord er meget robust 
ifht negative effekter ved recirkulering 

Vi ser positive effekter på jordstruktur, 
frugtbarhed, kulstoflagring, og mikrobielt liv 

Indtil nu har vi ikke set noget alarmerende 
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Vi mangler 
viden om 

optimal brug 
af affalds 
produkter 
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Andre muligheder?   
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Helt alternative kilder?  

Finde nøjsomme sorter 

Bedre brug af 
eksisterende kilder 
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Er recirkulering fra det omgivende samfund  
mere økologisk end brug af konvetionelt 
halm og husdyrgødning? 

De er ‘lokale’ 
Godt belyst (kan blive bedre) 
Er det god økologi ikke at recirkulere dem? 
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