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Biogasbranchen kan levere de næringsstoffer økologerne mangler
Vi vil hermed gerne kvittere for regeringens udspil om at sætte fart på omlægningen til økologisk
jordbrug. Det er et vigtigt signal i en tid, hvor der er stigende markedsmæssige muligheder.
En af de store udfordringer for økologien er forsyningen med næringsstoffer. Dette har ministeriet sat fokus på både i udregningen for bedre adgang til næringsstoffer til økologer og i det erhvervsteam for økologi, du selv etablerede.
Heri peges på, at biogasanlæg kan bidrage til at sikre næringsstofforsyningen. Det kan være ved
at øge udnyttelsen af næringsstofferne i den økologiske husdyrgødning, i at omsætte biomassen
fra kvælstoffikserende kløvergræsmarker og ikke mindst som en vigtig platform til at sikre recirkulering af næringsstoffer i de organiske restfraktioner fra husholdninger, detailhandel og industri. Sidstnævnte vil være vigtigt i forhold til at kunne realisere ressourcestrategien og øge genanvendelsen af det organiske affald.
Flere biogasanlæg arbejder på at etablere en økologisk linie, som vil kunne forsyne kommende
økologer i nærheden af eksisterende biogasanlæg. For at sikre en øget næringsstofforsyning til
økologiske landbrug i områder, hvor der i dag ikke er biogasanlæg, bør det overvejes at indføre
et anlægstilskud til økologiske biogasanlæg og biogasanlæg med økolinie.
Dette vil i kombination med anvendelse af afgassede næringsstoffer fra eksisterende biogasanlæg
indenfor udfasningsplanen kunne bidrage kraftigt til at sikre en bedre næringsstofforsyning og
dermed realisering af regeringens økologivisioner. Og samtidig kunne bidrage til at løse den
dobbelte fosforudfordring i landbruget, hvor nogle har for meget og andre står i mangelsituation.
Vi vil gerne drøfte dette med dig, og forventer vi kan vende tilbage med et oplæg sammen med
økologerne.
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