
VELKOMMEN TIL 
DIALOGMØDE I ØSTJYSK 
RECIRKULERINGS-INITIATIV

PROGRAM

09.30 Ankomst, kaffe/the og formiddagsbrød
10.00 Velkomst og indledning, Per Kølster, formand, Økologisk Landsforening
10.15 Recirkulering af affald og biomasse  
 - hvorfor er det vigtigt for udvikling af økologisk landbrug - og er det interessant for  
 borgere og kommuner? Anton Rasmussen, Økologisk Landsforening
10.45 Recirkulering af affald- og biomasse  
 - biogasanlæggets betydning for fremtidens energi- og forsyningssikkerhed,  
 Henrik Wenzel, professor, Syddansk Universitet
11.30 Græsmarken som miljøbeskytter og biomassekilde  
 Jørgen Eriksen, professor, Aarhus Universitet
12.00 Frokost og networking
13.00 Sådan håndterer vi KOD med fokus på genanvendelse,  
 Henrik Ørtenblad, projektleder, Horsens Kommune
13.30 Forretningsmuligheder i biomasse før og efter biogasanlægget,  
 Lars Villadsgaard Toft, bioøkonomichef, SEGES
14.00 Gruppearbejde på tværs af sektorer om potentiale og barrierer for at udnytte biomassen    
 optimalt. Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark.
15.00 Kaffe
15.30 Opsamling og diskussion, Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark.
16.00 Afslutning

KORT OM MÅL OG BAGGRUND
Formålet med mødet er at samle alle relevante aktører til dialog og videndeling 
om potentiale og barrierer for at udnytte kildesorteret husholdningsaffald (KOD) 
som gødning i økologisk jordbrug. 

Hvis regeringens mål om fordobling af det økologiske areal i 2030 skal blive 
virkelighed, skal der ske en tilbageførsel af næringsstoffer fra byerne til den øko-
logiske landbrugsjord. Det fordrer, at der er tilstrækkelig biogaskapacitet til rå-
dighed, og at man i recirkuleringskæden prioriterer at overholde de skærpede 
krav, der gælder for organisk gødning, som skal anvendes i økologisk landbrug. 

Med Østjylland som eksempel ønsker Økologisk Landsforening at afdække 
mulighederne i et konkret samarbejde på tværs af sektorer om genanvendelse 
af KOD. Ambitionen er, at kommuner, energiselskaber, virksomheder og land-
mænd ser perspektiver i form af en bæredygtig, økonomisk, økologisk eller mil-
jømæssig gevinst ved at prioritere næringsstoffer fra organisk affald og restpro-
dukter til økologisk landbrugsproduktion.

TID OG STED: 
DEN 8. OKTOBER KL. 09.30 – 16.00

ELVÆRKET
THORSVEJ 4, 8230 ÅBYHØJ

INVITATION


