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EU’s målsætning for recirkulering i økologisk produktion
• Brug af ikke-fornybare ressourcer og eksterne input skal minimeres
• Affald og biprodukter af vegetabilsk og animalsk oprindelse skal genanvendes som input i 

den vegetabilske og animalske produktion

Rådets forordning nr. 834/2007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:DA:PDF

Økologiske målsætninger

Anbefalinger fra det økologiske erhvervsteam, april 2017
• Nr. 10: Økologerne skal have bedre muligheder for at anvende organisk affald samt bi- og

restprodukter
• Nr. 11: Økologerne skal have mulighed for at anvende næringsstoffer fra behandlet

husspildevand

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Landbrug/Oekologi/13538_MFVM_Okologirapport_A4_Forside_V5_WEB_100dpi.pdf

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:DA:PDF


Ingen specifikke økologiske grænseværdier for indhold 
af plast i komposteret eller forgæret husholdningsaffald

Økologiske 

grænseværdier

Affald til jord 

bek.

mg pr. kg tørstof 

Cadmium 0,7 0,8 

Kviksølv 0,4 0,8 

Bly 45 120 

Nikkel 25 30 

Chrom1) 70 100 

Chrom VI Ikke påviselig -

Zink 200 4.000 

Kobber 70 1.000 

Bilag 1 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, 
2019. Miljø- og Fødevareministeriet:

• Produkt fremstillet af kildesorteret 
husholdningsaffald, der er blevet 
underkastet kompostering, eller der 
er sket en anaerob forgæring med 
henblik på produktion af biogas 

• Kun vegetabilsk og animalsk 
husholdningsaffald 

• Skal være produceret i et lukket og 
overvåget indsamlingssystem, som 
er godkendt i Danmark



Hvad siger økologerne til, at der følger plast 
med næringsstofferne i afgasset madaffald? 

Økologer vil have rene gødninger, men…
• planteavleren, der mangler næringsstoffer, accepterer en vis grad af 

urenheder.
• de politiske organisationer, Økologisk Landsforening og 

Økologisektionen i Landbrug & Fødevarer afventer hver for sig 
udviklingen.

• Og der er ingen specifikke økologiske grænseværdier på vej i DK/EU!

I dag er det derfor op til den enkelte økologiske 
landmand at sige til eller fra.



Klip fra abstract: 
Broad changes in continental environments are possible even in particle‐rich habitats such as 
soils. Furthermore, there is a growing body of evidence indicating that microplastics interact 
with terrestrial organisms that mediate essential ecosystem services and functions, such as soil 
dwelling invertebrates, terrestrial fungi, and plant‐pollinators. 

Therefore, research is needed to clarify the terrestrial fate and effects of microplastics. We 
suggest that due to the widespread presence, environmental persistence, and various 
interactions with continental biota, microplastic pollution might represent an emerging global 
change threat to terrestrial ecosystems.



Klip fra konklusion: 
Kombinationen af fortsatte og måske 
stigende udslip, at stofferne bliver i miljøet i 
århundreder og over tid fragmenteres til 
mindre stykker, som kan have stigende 
effekter på miljøet, betyder at 
mikroplastproblematikken har elementer af 
en "tidsindstillet bombe", hvor effekterne af 
de udslip, der sker i dag, først ses om mange 
år, hvor effekterne kan være umulige at 
begrænse. Om det faktisk forholder sig 
sådan, ved vi endnu ikke. 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/10/978-87-93352-80-3.pdf



Klip fra artikel: 
Lika mycket mikroplaster når varje år europeiska och nordamerikanska 
åkrar, som den mängd som finns flytande i haven, visar en svensk-
norsk studie. Mikroplasterna hamnar på åkrarna när avloppsslam 
används som gödningsmedel. Hur plasterna påverkar marklivet är 
ännu okänt, något som oroar forskare.

https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/miljoanalys/forskare-
efterlyser-mer-kunskap-om-mikroplast-pa-akrar/



Problematiske forhold

• Risiko for betydelig tilførsel af plast i afgasset madaffald ved 
eksisterende grænseværdi  for indhold af plast >2 mm.

• Som følge af langsom nedbrydning sker der med stor 
sandsynlighed en nettotilførsel af plast (makro, mikro, nano) 
til vores miljø. 

• Vores viden om effekter af mikroplast på organismer på alle 
niveauer er yderst begrænset.

• Ingen grænseværdier for indhold af mikroplast.

• Analysemetoder for måling på små plast partikler er usikre og 
ikke standardiserede. 



De fire økologiske principper vedtaget af IFOAM: 

• Økologisk jordbrug bør opretholde og forbedre jordens, planternes, 
dyrenes, menneskenes og planetens sundhed som en udelelig enhed 
(Sundhedsprincippet).

• Økologisk jordbrug bør bygge på levende økologiske systemer og 
kredsløb, samarbejde med dem, efterligne dem og hjælpe med at bevare 
dem (Økologiprincippet)

• Økologisk jordbrug bør drives på en forsigtig og ansvarlig måde for at 
beskytte nuværende og fremtidige generationers sundhed og trivsel og 
tage vare på miljøet (Forsigtighedsprincippet).

• Økologisk jordbrug bør bygge på forhold der sikrer retfærdighed med 
hensyn til det fælles miljø og livsmuligheder (Retfærdighedsprincippet).



Endestationen for den afgassede biopulp er 
den dyrkede jord, derfor..

• skal den afgassede biomasse være så ren som overhovedet 
muligt. 

• skal renhed have hovedprioritet i hele kæden fra forbrugeren i 
køkkenet, over forbehandling og til biogasanlægget. 

• bør en forskningsindsats i området plast/mikroplast have høj 
prioritet (plastposer, analysemetoder, sundhedsrisici på levende 
organismer, kilder ………..)

• bør der ske en hurtig stramning af den arealbaserede 
grænseværdi for plast.
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