
 

Nulspild og lokale ressourcer 
 

Formål: Økologiske gårde sikrer næringsstofforsyningen i et system 

baseret på sædskifte, valg af afgrøder, økologisk husdyrgødning og 

anvendelse af egnede organiske restprodukter fra det omgivende 

samfund og indretter sig i lokalt tilrettelagte systemer med anvendelse af 

lokale økologiske ressourcer. 

 

Eksempler på 3 hurtige, nemme og billige: 

Målrettet strategi for gode udbytter 

Indfør tiltag til at nå udbytter, der mindst ligger på 75% af normudbytterne for den pågældende 

afgrøde på den givne jordtype. Det giver optimal ressourceudnyttelse og mere økologi. 

 

100% vintergrønne marker  

Græs, efterafgrøder eller vintersæd bruges til 100% vintergrønne marker, til opsamling af især N 

og K i vinterhalvåret. Det giver dertil C binding, og det er gavnligt for jordbundens liv og giver læ og 

føde til vilde dyr og insekter. 

 

Nedfæld størst mulig andel af den flydende husdyrgødning  

Nedfæld 60-100 % af den tilgængelige gylle i fodergræs og inden såning af vårsæd. Det giver 

minimering af ammoniakfordampningstabet og dermed øget N-udnyttelse. Minimale lugtgener fra 

gylleudbringningen er et ekstra plus. 



Hvis du vil endnu mere… 

 

Økologisk halm fra egen bedrift eller gennem samarbejde 

Der anvendes udelukkende økologisk halm fra bedriften eller fra økologiske bedrifter med hvilket, 

der er indgået samarbejde om udveksling af halm for gødning. Brug af halm fra egne marker eller 

aftale om udveksling af halm for gødning med anden økolog opgøres årligt.  Det giver optimal 

ressourceudnyttelse og et økologisk landbrug på egne ben. 

 

100% selvforsyning med foder 

100% selvforsyning med foder produceret på ejendommen eller på økologiske ejendomme med 

hvem der samarbejdes. Der afstemmes årligt, at der er en foderproduktion på gården svarende til 

det dyrehold, der er. Det giver optimal ressourceudnyttelse, harmoni på lokalt niveau og lavere 

klimaaftryk. 

 

Recirkulere næringsstoffer 

Minimer anvendelse af ikke-økologisk gødning og gå i gang med afvikling blandt andet ved at 

anvende restprodukter og evt. afgasset biomasse.  

 

Vil du vide mere om mulighederne for at arbejde med nulspild og lokale 

ressourcer på din gård, så kontakt: 

 

ØkologiLØFT konsulent med speciale i nulspild og 
lokale ressourcer 

Jesper Fog-Petersen   

Mail: jfp@okologi.dk     
 
Tlf: 41 90 20 14 
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