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Introduktion
Cirkulært Landbrug er ikke et veldefineret begreb. Vi har introduceret det for
Samske landmænd i projekt Biosamfund Samsø som en ramme for en
fornyet samtale på tværs af de eksisterende normer/ dogmer for at dyrke
fødevarer: Konventionel, økologisk, biodynamisk og permakultur.
Bæredygtigt Landbrug og Foreningen af Reduceret Jordbearbejdning er i
Danmark to organisatoriske varianter af det konventionelle, som biodynamisk
og permakultur kan siges at være varianter af økologisk jordbrug.
Disse hovedgrupper har hver sin kerne, sit natursyn, som grundlag for at
dyrke fødevarer. Især i den offentlige og landbrugspolitiske debat dukker
modsætningerne mellem økologisk og konventionel landbrug op. Det er her
støttekroner findes og kampen foregår om midler, den offentlige opinion og
markedsandele. Samtidig er der en debat om ’Den Tredje Vej’ – om en
mellemform hvor man tager det bedste fra de eksisterende ’dogmer’ og
kombinerer i et nyt. I England har man etableret Leaf (Linking Environment
and Farming) mærket og i Holland Skylark som har bæredygtigt landbrug
som bærende tema og disse kan tilsyneladende finde et marked og en
mærkningsordning.
Vi synes, at der er brug for et bredere begreb omkring fødevareproduktionen,
som også aktivt inddrager principper fra Cirkulær Økonomi, hvor man med
økonomisk gevinst genbruger og genanvender alle vores resurser og dermed
reducerer forbruget af fossile ressourcer mest muligt. På sigt skal vi finde
løsninger, hvor vi ikke henter fossilt fosfor eller fossile brændsler og
samtidigt kunne brødføde hen i mod 10 milliarder mennesker, som primært
bor i byer. Det kræver et fornyet samspil mellem by og land, mellem
forbruger og producent og der skal være fokus på cirkulære
forretningsmodeller og teknologisk udvikling for at løfte denne udfordring.
Vi har introduceret cirkulært landbrug med en række diskussionstemaer for
samske landmænd for – på tværs af organisatoriske skel – at inspirere til at
inddrage de cirkulære ideer og principper i den daglig drift. Det kan svagt
minde om et landbrug for 150 år siden, før ’eksportlandbruget’ tog fart, i de
enkelte ejerlaug, hvor der var en rimelig balance mellem produktion,
ressourcecirkularitet og forbrug. Men det kræver en ny og innovativ tilgang
at skabe et cirkulært højproduktivt landbrug med eksport til byerne.
Udfordringen er at se hele kloden med en kolossal befolkning og højeffektivt
landbrug som et mega-ejerlaug, hvor ressourcerne genbruges og recirkuleres
til fornyet produktion – og til inspiration for dette er Samsø en overskuelig
arena for at eksemplificere og inspirere.
Den globale hensigt med lokale diskussioner forsøger vi i hæftet at koble
med FNs 17 Verdensmål, så vi hele tiden holder det globale perspektiv. Vi
har diskuteret hæftets temaer med landmændene i en serie temamøder,
debatter og workshops hen over vinteren 18-19 og forsøger her at samle
nogle af de dilemmaer og muligheder vi er stødt på. Vi kan i øvrigt henvise til
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MomentumPlus temanummer om Biosamfund Samsø udgivet som JA Tema
nr. 4, december 2018.
Vi håber at dette hæfte kan åbne nogle spørgsmål til diskussion og at nogle
temaer kan inspirere de eksisterende organisationer til at tage helhedssynet
med i fremtidens udvikling inden for jordbruget. Hæftet er skrevet for at
modtage kommentarer og vi regner med at udgive en samlet og udvidet
version i 2020 i forbindelse med projektets afslutningskonference på Samsø.

Figur 2. Vi referer i diskussionsspørgsmålene til FNs Verdensmål - Sustainable
Development Goals - eller (SDG’er)

Figur 1 . I bokse med diskussionsspørgsmål refererer vi til FN's 17 Verdensmål ‐ Sustainable Development Goals ‐ SDG'er
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Jordens frugtbarhed
Frugtbarheden af en jord er både et lægmandsbegreb beslægtet med den
gamle beskatningsmetode med tønder hartkorn på en jord – eller for skove jordens bonitet. Hvis man er landmand er de færreste i tvivl, når man har en
jord med god frugtbarhed i hånden. I videnskabelig forstand er jordens
frugtbarhed defineret som
Jordens evne til vedvarende at understøtte en planteproduktion, der er
forsvarlig med hensyn til omfang, kvalitet, rentabilitet og påvirkning af det
omgivende miljø.
Definitionen viser, at frugtbarhed som begreb er tæt beslægtet med
bæredygtighed – både miljømæssig og økonomisk bæredygtighed til næste
generationer.

Samsø situationen
På Samsø har man i udgangspunktet gode jorder – ca. 71 % er enten JB 4 &
6 – som med adgang til vanding i et tørt Samsø klima har gode muligheder
for at være frugtbar. Men jordens frugtbarhed synes at være i tilbagegang –
hvis du spørger landmændene. Der er en fælles forståelse blandt grøntsagsavlerne, at jorden udpines med nuværende metoder, så noget skal gøres.
I en del tilfælde bytter man jord i sædskifterne, mens i andre tilfælde har
man på let sydvendt jord dyrket tidlige kartofler i > 50 år i træk, som et
meget ensidigt sædskifte med kraftig jordbearbejdning. En sådan jord, der
harpes igennem med stenstrengslægger år efter år, bliver uden
krummestruktur, fordi kulstoffet i jorden omsættes pga. den kraftige
jordbearbejdning. Selv efterafgrøder kan ikke ’efterfylde’ jorden med
rodbiomasse til at beholde kulstof-niveauet.
Vi har ikke nogen videnskabelig
dokumentation for en tilbagegang - og det vil
også være vanskeligt at måle. Jordens
frugtbarhed handler meget om hvordan
jorden behandles mekanisk, og hvilken
gødning eller hvor meget halm der tilføres,
anvendelse af sprøjtemidler, dyrkning af
efterafgrøder osv. Eksempelvis har Samsøs
nedgang i husdyr, som tilfører jorden
organisk gødning, samt meget langsomt
nedbrydeligt kulstof en rolle i den lavere
frugtbarhed.
Færre drøvtyggere på øen har samtidig givet
færre græsmarker i sædskiftet, som ellers vil
kunne bidrage til kulstof i jorden og dermed
et bidrag til frugtbarheden. Omvendt fylder
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frøgræsmarker måske denne plads i sædskifterne i dag. Siden halmvarmeværkerne blev etableret i slut 1990’erne er ca. 1/3 af øens halm blevet
anvendt som brændsel - og derfor ikke tilført jorden
Desuden har landmændene stor fokus på at dyrke grøntsager (kartofler, løg,
kål, græskar osv.), som kræver intensiv jordbearbejdning og gødskning. Den
fysiske behandling af jorden ’brænder’ meget kulstof af og gør levevilkår for
fx regnorme meget vanskelige. Endvidere har mange grøntsager høj
behandlingshyppighed med svampe og insektmidler, der kan forskyde
markfladens biologiske balancer og dermed også påvirke jordfrugtbarheden.

Kan vi måle – og øge - jordens frugtbarhed?
SEGES har i 2018 udgivet nogle hæfter rettet mod landmænd og rådgivere
for at vise hvordan man selv kan teste en jords frugtbarhed. Det kan enhver
landmand lære af – og derefter tænke over de forskelle der er imellem de
enkelte marker – og specielt sætte fokus på om man kan gøre noget, hvis
frugtbarheden ikke er god.
Nogle af de vigtige tiltag for at genopbygge en frugtbar jord er:
 reducere mekanisk jordbearbejdning (lad regnormene gøre arbejdet),
 fokuserer på god etablering af efterafgrøder og efterlade afgrøderester på
marken,
 lade marken så vidt muligt være grøn hele året (rod-exudater og
nedbrydersvampe er afgørende for at opbygge humusstoffer og
jordaggregater) og
 forsøge at have et varieret sædskifte med så lille pesticidforbrug som
muligt.
Det biologiske liv i jordens nedbryder-fødekæder er en vigtig forudsætning
for kulstofindbygning og god krummestruktur. Særligt nedbrydersvampe har
stor betydning og forsøg viser, at en svampedomineret nedbrydningsproces
kan bidrage til at bygge maksimalt kulstof ind i jorden i form af humusstoffer. Desuden har mycorrhiza-svampe stor betydning for optag af
næringsstoffer for afgrøderne – så jordens svampe er vigtige for jordens
frugtbarhed. Det er derfor vigtigt at ’fodre’ eller dyrke det komplicerede
netværk af nedbrydere for at forbedre jordens frugtbarhed.

6

Diskussionsspørgsmål


Skal man ’dyrke’ markens fødekæder for at skabe en mere frugtbar jord
(Verdensmål/ SDG 2 Sult), for at indbygge kulstof for reduktion i netto
klimagasudledning (SDG 13 Klima) – eller for den biologisk værdi i sig selv
(SDG 15 Natur) af organismer, som kan leve i en så stærkt forstyrret
habitat?

En måde at reducere forstyrrelserne på er som nævnt at mindske
jordbearbejdningen og lade regnormene gøre arbejdet med at hente biomasse
fra overfladen og trække det ned i deres dybe gange, så vand kan trække væk
og næringsstoffer kan i princippet holdes bundet i jordens krummestrukturer.
Conservation Agriculture er én af metoderne, hvor der dog stadig indgår brug af
sprøjtemidler i de fleste tilfælde.


Kan vi findes på gode alternative metoder til at undgå herbicidbehandling
(SDG 15 - Natur, og SDG 12 - Ansvarligt produktion og forbrug), som mange
er bekymrede for – men som måske gerne ser at landbruget indarbejder
mere kulstof i jorden (SDG 13 - Klima)?

Et skifte mod mere frugtbar jord vil give andre udfordringer:
 Hvordan skal vi kunne producere både biologisk liv og frugtbarhed og
samtidig sigte mod at dække landbruget/fødevaresektorens bioenergibehov
(halmvarme eller biogas – SDG 7 – Vedvarende energi).
 Hvordan kan vi både opretholde høj fødevareproduktion (SDG 2 - Sult) og
styrke markens biologiske mangfoldighed (SDG 15 - Natur)?
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Natur og biodiversitet i agerlandet
Et Danmark med > 60% agerland er naturligvis mindre naturligt og mindre
biologisk mangfoldigt end den urørte modsætning. Dog indeholder agerlandet
også naturværdier – arter, der netop er tilpasset åbne og stærkt forstyrrede
habitater, hvor mennesker dominerer. Mennesket dominerer med mange
forstyrrelser og mange næringsstoffer, så det biologer kalder
nøjsomhedsplanter (der vokser langsomt og uden meget næring) og
tilknyttede organismer har det rigtig svært. Derimod kan pionerarter og
konkurrenceplanter klare sig i det gødskede og forstyrrede økosystem.
Dog er der også stor variation i agerlandskabet – især kan vi opnå meget høj
naturværdi i ekstensivt græssede og ugødskede ’skov-landbrugssystemer’
(græsset skov/overdrev). I det mere kultiverede agerland er dog også stor
variation fra den stenstrenglagte kartoffelmark, over en kløvergræsmark, til
den usprøjtede randzone – eller de mange hegn, vandhuller og andre
småbiotoper, vi har i landskabet.
På markfladen er der igen stor forskel på om man pløjer, gødsker og
ukrudtsbehandler optimalt (strigler eller sprøjter) eller om man forsøger at
’dyrke’ markfladens biodiversitet ved at fodre de nederste led i fødekæden
(regnorme, nedbrydersvampe, svampeædende springhaler osv.) og give dem
lidt ’arbejdsro’ til glæde for de efterfølgende led i fødekæden (biller,
edderkopper osv.). Reduceret jordbehandling og Conservation Agriculture
kan sammen med efterafgrøder bidrage væsentligt til at fodre jordens liv.

Figur 3. Agerlandets biodiversitet får sjældent stor medie-opmærksomhed.
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Figur 4 Illustration af fødekæder på markfladen fra Marianne Bruus, Århus Universitet

De næste skridt kan tages ved at passe på og beskytte halvkulturarealerne
som hegn, diger, vandhuller, hjørner osv., som kan være ganske righoldige
med biodiversitet. Noget af den biodiversitet kan endog indvirke positivt på
landmandens interesser (overvintrende rovbiller, mariehøns, snyltehvepse,
vilde bestøvere, fugle).

Biodiversitet på Samsø
Der findes ikke nogen samlet beskrivelse af Samsøs natur eller tiltag til at
forbedre naturen på eller uden for agerlandet på Samsø. Vi har
naturmæssige kronjuveler i form af Nordby Bakker og Stavns Fjord, mens
den øvrige natur kun er sporadisk beskrevet, så vi kan ikke sige meget om
vores naturs tilstand.
Mange landmænd fik dog tilskud i 1990’erne til at grave vandhuller og til at
plante læhegn – og markstrukturen er generelt præget af mange små marker
– med Brattingsborg som klar undtagelse. Så de fleste gæster og fastboende
kan glæde sig over almindelig righoldig agerlandsnatur (vibe, lærke, hare,
fasan, rådyr og dådyr, musvåge, rørhøg, svaler – og sjældne havørne).
Desuden en kyst-natur, der er en daglig glæde for fastboende og gæster. En
anke for mange gæster er, at der ikke er særligt gode stisystemer til at
komme rundt (til fods/på cykel/hest), så mange ønsker sig mere adgang i
det åbne land.
I Biosamfund Samsø vil vi i 2019 lave naturtjeks og eksemplificere for
enkelte landmænd, hvordan man kan lave tiltag, der vil kunne forbedre
naturen.
9

Diskussionsspørgsmål
Der vil altid være en balance mellem landmandens behov for sunde afgrøder
af høj kvalitet på sin mark og så et hensyn til biodiversiteten.
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Hvordan sikres den rette balance mellem landmandens privatejede jord og
landboere og turisters ønske om at kunne bevæge sig rundt i agerlandskabet
(SDG 16 - Retfærdighed)?
Mere biodiversitet på markerne i agerlandet vil ofte medføre mindre
produktivitet – hvad er vigtigst?
Hvilke muligheder kan vi tænke for at landmænd aktivt laver flere tiltag for
naturen i agerlandet (SDG 15 - Natur) i almindelighed på deres bedrift (udover
måske jagtbart vildt)
i. Fx flere levesteder til vilde bestøvere og vilde planter
ii. Fx flere træer i landbrugsøkosystemet (poppelgrise, bærbuske,
nøddehegn)
Kan man præmiere landmænd der forsøge fx at dyrke markens fødekæder og
undgå insekticider ved fx en ’forsikring’ i lighed med stormskade, hvis nu det
går galt?

Samfundets rester til gødning i
landbruget
Cirkulært landbrug er modsat lineær økonomi (ressourcer købes, bruges og
smides væk) baseret på at ressourcer skal indgå i nærmest uendelige
kredsløb, jf. ’Sommerfuglemodellen’ fra Ellen MacArthur Foundation, hvor
energien skal komme fra vedvarende kilder. Principperne minder om tidligere
ejerlaug, der i vidt omfang var selvforsynende med de fleste ressourcer –
men det fremtidige cirkulære landbrug skal og vil kunne producere med langt
højere effektivitet. En kæmpemæssig udfordring globalt er naturligvis
befolkningstilvæksten – og på nationalt plan at ’landet’ producerer og byerne
forbruger.
Så et helt centralt element for at nærme sig cirkularitet er at kunne genanvende ressourcer og næringsstoffer, samt vand fra byerne i landbruget til
ny produktion. Se også under vand og spildevandets kredsløb.
Der er både lovgivningsmæssige og etiske udfordringer med at få
menneskelig urin og afføring tilbage til fx at dyrke grøntsager – intuitivt
byder det mange i mod og der skal træffes hygiejniske forholdsregler for at
undgå smitte. Men i princippet skal det til, så vi skal udvikle de løsninger, der
kan gøre det i praksis og som er økonomisk og socialt acceptable. Forbrugerne har ikke noget problem med at der anvendes husdyrgødning til planteavl,
det er et ældgammelt princip, som måske kun veganere kan være imod.

Dobbelt-loop biogasanlæg
På Samsø har vi udviklet et koncept med dobbelt loop recirkulering af vand
og næringsstoffer som er tilpasset den lokale virkelighed, som har to formål:
af producere mere lokal gødning og at producere vedvarende
transportbrændstof.

Gul Linje
Vi foreslår et biogasanlæg med 2 linjer (se figur 4), hvor den ene ’Gule’ linje
primært behandler samfundets affald som hygiejniseres (industriel
procesvand, KOD, grøntsagsrester fra pakkerier med evt.
svampesygdomsrisici, madrester fra restauranter og butikker, evt. også
ubehandlet opkoncentreret slam) hvorfra gødningen ikke skal bruges til
fødevareproduktion. Den afgassede gødning skal derimod bruges til
frøgræsproduktion, som værdifuld non-food afgrøde, som også giver kulstof
til jorden.

Grøn linje
Når græsfrøene er høstet kan høet (der nu er en landbrugsafgrøde) bruges
som C-holdig input til den Grønne Linje, der primært behandler landbrugets
rester (som de fleste andre biogasanlæg, inklusive gylle, dybstrøelse, halm
og andre afgrøderester). Gødningen fra denne linje kan anvendes af både
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konventionelle husdyrbrugere samt økologiske og konventionelle
grøntsagsavlere.

Figur 5. Dobbelt Loop biogas med gul og grøn linje, som er planlagt for Samsø

En forudsætning for dette dobbelt-loop er, at på sigt forventer vi at halm til
fjernvarme vil blive udkonkurreret af varmepumper. Desuden arbejder
Samsø Kommune pt. på at organisere kildesortering af husholdningsaffald, så
der kan komme et næringsinput ad denne vej i den gule linje. Endvidere
bliver der i 2019 etableret en komposteringsplads til Have-park-affald, så
disse næringsstoffer også kan recirkuleres til haver og landbruget.
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Diskussionsspørgsmål
Dette dobbeltloop system er dansk miljø- og energilovgivning ikke indrettet til at
understøtte.
Vi baserer stadig spildevandshåndtering på energikrævende denitrificering af N og
fældning af P i slammet som i visse tilfælde derefter brændes af – eller laves til
biogas og køres på marken. Den resterende mængde stoffer i renset spildevand
ledes i havet med ’De høje skorstenes politik’ som i de glade tressere – om end
dog klart forbedret i dag.
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Hvordan kan man gøre det til et positivt element i markedsføring i byerne
at fx denne agurk er dyrket med genanvendt ressourcevand? (SDG 12 Ansvarlig forbrug og produktion)? Et forbrugermærke?
Hvordan kan det være at dansk miljølovgivning, der bryster sig af at være
forrest i mange tilfælde, ikke er indrettet til at understøtte et sådant
system? (SDG 14 - Livet i Havet)
For energilovgivningen: burde biogas produceret på samfundsrester ikke
have en højere værdi/et højere tilskud for at stimulere til at det kommer
til at ske (SDG 7 - Bæredygtig energi)?
Hvilke tiltag kan der foreslås?

Biogas og energi til samfundet
Når samfundet bliver mere cirkulært, bliver der formentligt ikke de samme
behov for mobilitet med skibsfart, fly og biler som i dag, men alligevel har
landbruget en moralsk forpligtelse til at bidrage til global energiforsyning, da
planter er gode til at konvertere sol til bioenergi og landbruget bruger selv en
del energi i produktionen.
Et væsentligt bidrag fra land- og skovbruget de sidste årtier har været halm
og flis til varmeproduktion. Begge disse vil i vist omfang blive erstattet af
varmepumper med varmelagre baseret på vedvarende energi i løbet af de
næste 10 år. Den største samfundsmæssige udfordring er at levere
brændstof til transportsektoren, og her kan biogas fra landbruget spille en
væsentlig rolle. Biogas energi kan slet ikke produceres til samme pris som fx
havvindmølle el/kwh, men biogassen har en lang række andre fordele frem
for vind og sol. Biogas er lagerbart i naturgasnettet og dermed fleksibelt (til
varme og el når det er mørkt og vindstille), og biogas producerer gødning og
kan recirkulere de store mængder af samfundets rester tilbage til
landbrugsproduktionen med det rette set-up.

From Field to Ferry
Den samske model for at landbruget skulle bidrage til øens fremtid uden
fossile brændstoffer har siden 2012 været at lave flydende biogas til færgen
Prinsesse Isabella, der pt sejler på flydende naturgas (LNG) som primær
brændstof. Biogas uden færgen som kunde har ikke været muligt på Samsø,
da fjernvarmen i forvejen var ’grøn’ med billig halm og flis.
Færgen blev bestilt med dette for øje i 2014 for at skabe værdikæden
tilbage til landbruget og samfundets rester. Der kan skabes ca. 13
permanente jobs på et biogasanlæg inkl. landbrugets ekstra biomassehåndteringer og en årlig omsætning på ca. 20 mio. Siden er der lavet VVM og
lokalplan, og de økonomiske scenarier viser, at man ikke kan producere BIO
LNG til samme pris som fossil LNG (flydende naturgas) som i dag hentes i
Rotterdam. Så den store lokalpolitiske udfordring er at beslutte om – og i fald
hvor meget – ekstra Samsø Kommune (som færge-ejer og dermed
gaskunde) vil betale for at færgen bliver grøn.
Desuden er der en energiaftale, der ikke understøtter BIO-LNG og primært
giver økonomisk attraktiv støtte til biogas injiceret på naturgasnettet – som
Samsø ikke er koblet på. De eksisterende ordninger bortfalder endog fra
2020, så nye anlæg kan ikke komme på disse tilskudssatser, men skal i
stedet konkurrere om at producere mest energi for tilskudspengene, hvor
Samsøs model ikke kan konkurrere. Så Samsø har brug for en ’regulatorisk
frizone’ som omtalt i energiforliget for at kunne realisere Fra Field to Ferry.
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Figur 6. Værdikæden fra landmanden til færgen er en hjørnesten i Samsø omstilling til
et mere bæredygtigt samfund

Diskussionsspørgsmål

Den bedste økonomi pt. ser ud til at være at gøre biogas flydende med én linje
(simpelt biogasanlæg uden Gul linje), fylde det på tankbiler og sejle det til Jylland (på
LNG drevet færge) for at blive injiceret på naturgasnettet og blive solgt til
højestbydende. Tilskudssystemet stimulerer i dag til at injicere biometan på
naturgasnettet.
Det vigtigste incitament for Samsø Kommune til at gøre dette vil være at se det som
en investering i jobs og økonomisk udvikling på øen.
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Hvordan kan man producere biogas uden at ’udsulte’ landbrugsjorden for
afgrøderester, der kunne gøre god gavn ift. jordens frugtbarhed og biodiversitet
(SDG 15 natur)?
Hvordan kan man skabe fleksible og dog gennemskuelige regler der kan tilgodese
en cirkulær biogasproduktion til erstatning af fossil energikilde (SDG 7
Vedvarende energi)?
Hvordan belønnes lokalsamfundet (landmanden og borgerne) for deres bidrag til
recirkulering gennem biogas til gødning og biofuel (SDG 8 Anstændige jobs og
økonomisk vækst)?
Hvordan sikres BIO-LNG en konkurrencemæssig fordel til fx tung skibstrafik?

Vandet som nøgleressource
Klimaforandringerne trænger sig på, så vores hidtidige vandforvaltning skal
ses efter i sømmene. Selvom statistikken viser, at der de seneste årtier er
faldet mere regn i Danmark. Desuden falder meget regn uhensigtsmæssigt
ift. dyrkningen med det meste i vinterhalvåret og mindre om sommeren, som
pga. klimaforandringerne generelt også bliver varmere og tørrere, dog med
store udsving, som vi så i 2017, der var meget regnfuld, og 2018, hvor der
var ekstrem tørke.

Samsøs vandudfordring
På Samsø, falder der generelt noget mindre nedbør pga. Storebæltsklimaet
og vand er en den absolut mest afgørende faktor for udbyttet på markerne,
specielt med de mange grøntsagsafgrøder. Tilførsel af vand i hele
vækstsæsonen, enten fra oven, fra neden eller fra overfladen, er en
forudsætning for en stabil og profitabel landbrugsproduktion - det var
lysende klart efter sommeren 2018.
Grundvand er ikke en ubegrænset ressource på Samsø, så der er pres på
grundvandsressourcerne. Der bliver i 2019 udarbejdet en ny
vandforsyningsplan, som skal fordele vandressourcen mellem
hovedinteressenterne. Grundvand til drikkevandsforsyningen har første
prioritet, omend der også bruges en vis mængde grundvand til vanding.
Landbruget har en lang tradition for
at opsamle regn – og drænvand i
reservoirs med vandingstilladelse,
som dog ikke må tømmes helt,
fordi de oftest er omfattet af
Naturbeskyttelsesloven som
vandhuller.

Cirkulære løsninger
Der er behov for at etablere
yderligere vandinfrastruktur på
Samsø til at holde på vandet, der
falder om vinteren, så det kan
bruges til vanding om sommeren –
’Vandbatterier’.
Efter sommeren 2018, har flere
landmænd ansøgt om tilladelse til
at bygge flere store
drænvandsreservoirer. En jord med
mere kulstof kan også holde på
mere vand og reducere erosion ved
kraftige regnskyl.
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Figur 7. Samsø Kommune måler kvaliteten
og modellerer vandmængder i Sørenden.

En anden mulighed er at opsamle vand fra Samsøs eneste vandløb –
Sørenden – i reservoirer. Sørenden har netop ændret status fra Spildevandsteknisk anlæg til et kommunalt vandløb. Det kan lyde kontroversielt, men
faktisk kan det være en bedre løsning end den nuværende praksis, hvor
vandet fra Sørenden bliver pumpet ud i Kattegat for at undgå, at det
forurener det sårbare vandmiljø i Stauns Fjord med kvælstof. Det bliver til
2,8 mio. m3 vand om året, som potentielt og delvist kan anvendes til
vanding, hvis det i stedet opsamles i magasiner langs Sørenden og blev brugt
til vanding i vækst-sæsonen, hvor det kun er et plus at der er lidt kvælstof i
vandet. Desuden skal kvaliteten af tilført overfladevand kendes (tungmetaller
mv.) for det kan bruges. Der skal dog også ’reserveres’ vand til
naturindholdet i og langs Sørenden, så alt vand kan ikke opsamles.
En tredje mulighed er at injicere opsamlet regnvand og evt. vand fra
Sørenden direkte i grundvandsmagasinerne via nedsivningsanlæg, der senere
kan pumpes op til vanding, når der er behov for det.
En fjerde mulighed er at spare på vandet med drypvanding og mikrosprinklere til højværdiafgrøder, som demonstreres på Samsø i 2019.

Renset spildevand til vanding?
En sidste – men i Danmark meget uvant og kontroversiel mulighed - er at
genanvende renset spildevand til vanding. Fra de to renseanlæg i hhv. Ballen
og Nordby udledes der årligt ca. 400.000 m3 renset spildevand om året til
Kattegat. Det svarer stort set til den mængde grundvand, som hvert år
pumpes op til vanding. Da mængden af spildevand følger mængden af
mennesker på øen, er der et ret godt match mellem turistsæsonen og
vækstsæsonen hvor der er behov for vandingsvand, idet mængden af vand
er 10 gange så stor om sommeren som om vinteren.
Ved at genavende spildevand til vanding er der desuden en mulighed for at
recirkulere næringsstofferne i spildevand direkte, hvis man lader være med
at fjerne kvælstof og fosfor fra vandet. I 2017 blev der på Samsø kørt forsøg
med både nye og eksisterede renseteknologier, hvor man undersøgte om det
var muligt at rense vandet for alle de uønskede stoffer og samtidig bevare
næringsstofferne i vandet. Svaret var et overbevisende ja, om end den mest
lovende af de nye teknologier kræver lidt mere udvikling, før den er klar til
implementering. Læs mere om resultaterne i rapporterne fra projekterne på
Miljøstyrelsens projekthjemmeside www.ecoinnovation.dk - projekttitler:
Irrigation Symbiosis og DOGAS.
Så vi har teknologierne til at genavende vand og næringsstoffer fra
spildevand – og det er i princippet tilladt, men den nuværende lovgivning på
området, er ikke lavet med henblik på at genanvende spildevandsressourcer i
landbrugsproduktion, hvilket gør det vanskeligt at få tilladelse til det. Den
største barriere for at gøre det er imidlertid mental – at vi har svært ved at
forlige os med tanken om, at vores efterladenskaber skal anvendes til at
producere den mad vi spiser – selvom vi derved faktisk kan lave den
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ultimative økologiske produktion i et lukket biologisk kredsløb. Den direkte
genanvendelse af spildevandsressourcer til fødevareproduktion ligger derfor
længere ude i fremtiden – i hvert fald i Danmark.
Samsøs udfordringer med tørt klima og stort vandbehov til vanding kan
måske åbne for diskussionen, som er dagligdag i andre lande med tørt og
varmt klima, hvor det allerede bruges.

Diskussionsspørgsmål
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Hvem ’ejer’ vandet i drænrør eller i en bæk? Er overfaldevand en ’fælled’
som vind eller grundvand?
Er det i orden at ændre på vandbalancen over året, eller skal vi blot
underkaste os vejrets luner (SDG 15 - Natur versus SDG 12 - Ansvarlig
forbrug og produktion)?
o Kan vi forsvare at ’gemme’ vand fra vandløb til vanding? Ødelægger
vi deres økosystem eller opretholder vi det?
Vil vandreservoirer blive visuelle ’ar’ i landskabet og biologisk døde huller,
eller skabe visuel variation i landbrugslandskabet og øget biodiversitet og
naturkvalitet?
Er det en acceptabel praksis at accelerere gendannelsen af grundvand med
nedsivningsanlæg (SDG 6 Rent drikkevand og sanitet)?
o Er der en risiko for at vi får trukket forurenende stoffer ned, når
vandet ikke bliver filtreret på sin normale vej gennem jordlagende.
Hvordan vænner vi mennesker os til at spise mad der er dyrket med vores
eget skidt, så at sige? Hvad skal der til, for at vi bliver trygge ved det (SDG 2
- Sult versus SDG 3 - Sundhed og trivsel)?
o Hvem skal bære den økonomiske risiko indtil det er en fuldt
acceptabel praksis (SDG 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst)?
Hvordan anvender vi ressourcerne fra spildevand i landbrugsproduktion,
indtil det er blevet acceptabelt at anvende dem direkte i fødevareproduktion?

Bio-produkter og innovation
Hvis vi skal omstille os til et netto-nul emissions- eller cirkulært samfund i
2050 indebærer det ikke blot, at vi skal erstatte fossil energi med grøn. Alle
de produkter, som er baseret på fossile ressourcer, som f.eks. plastic og
mange af de kemikalier og produkter vi er afhængige af i vores dagligdag,
skal vi også have erstattet med biobaserede. Der bliver ofte opstillet en
modsætning mellem at bruge jorden til at dyrke mad eller til bioenergi og
bioprodukter. Men der behøver ikke være nogen modsætning, for ved at
udnytte den dyrkede biomasse optimalt i kaskader, kan vi både producere
mad, bioprodukter, energi og til slut gødning af den dyrkede biomasse, og
vel at mærke uden at spilde nogen ressourcer, som vi ofte gør i dag, når vi
kun producerer mad.
I disse år sker der en rivende udvikling af teknologier til at udvinde forskellige stoffer og produkter af den biomasse, der bliver dyrket i landbruget. Vi
taler om at udvinde højværdistoffer som medicin, proteiner og specialingredienser til både fødevarer og industriprodukter af de ædlere dele af
planterne som frø og topskud, og fibre, og biokemikalier og samtidig bruge
fibre til forskelige biomaterialer af de grovere dele, såsom strå, stængler og
skaldele. Ved at udnytte alle delene af de dyrkede planter, kan der skabes
mere værdi i landbruget end blot ved at producere fødevarer og bioenergi.
Der ligger på denne måde et stort potentiale for dansk landbrug i de nye
bioraffineringsteknologier og en mulighed for på ny at bringe sig i en
førerposition. Det kræver dog, at landbruget omstiller dyrkningspraksis for at
kunne levere den rigtige biomasse, og går sammen om at få etableret de
anlæg, der skal til for at raffinere den.
Det oplagte startpunkt er at udnytte reststrømmende fra den nuværende
produktion. Det er bestemt ikke nyt eller fremmed for den danske
fødevareindustri, f.eks. Arla der laver proteinkoncentratet af valle og KMC der
laver forskellige ingredienser af rester fra kartoffelmelsproduktionen. Men
mange nye muligheder er på vej såsom:
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Udvinding af højværdistoffer fra restgrøntsager – til medicin, kosttilskud
og plantebeskyttelse mm.
Anvende restgrøntsager og andre restfraktioner fra fødevareproduktion til
dyrkning af insekter.
Udvinding af protein og opløselige fibre af den frasigtede klid ved
melproduktion – til et yderst sundhedsfremmende kosttilskudsprodukt –
med terapeutisk effekt.
Udvinding af saponiner fra roetoppe og andre grønne biomasser, som kan
anvendes til stabilisatorer i forskellige produkter, f.eks. maling.
Udvinding af lignin af halm og andre fiberholdige ’gule’ restfraktioner,
som kan bruges som erstatning for lim.
Udvinding og forarbejdning af fibre fra fiberholdige restbiomasser til
forskellige materialer til byggeri, møbler og interiør mm.




Udvinding af laktid fra diverse biomateriale, som er hovedingrediensen i
bioplast (fx PLA – polymælkesyrer).
Produktion af bioolie og –bulk-kemikalier fra diverse lavværdi
biomasserester.

Konkrete eksempler
Næste skridt er at dyrke andre afgrøder og ændre sædskifter ift. at kunne
levere biomasser som er optimale at raffinere. En sådan er f.eks. hamp, som
kan udnyttes på en stor del af de måder som er oplistet ovenfor. En anden
meget interessant afgrøde er den gamle kending græs. Efter nogle års
udvikling er raffineringsteknologien til at udvinde af protein fra græs ved at
være klar. Det har potentialet til at kunne erstatte den soyaprotein vi
importerer fra udlandet til vores store animalske produktion. Samtidig kan
det gøre det rentabelt at have flerårig græs i sædskiftet – og i ren planteavl,
hvor der ikke er køer til at æde græsset.
Det er meget afgørende, idet græs er en vigtig afgrøde til at opbygge kulstof
i jorden, og dermed bevare frugtbarheden af jorden i et intensivt
dyrkningssystem. En græsmark vokser over hele vækstsæsonen og med
iblandet kløver, vil den samtidig optage og lagre kvælstof i jorden. Og da en
græsmark oftest bliver liggende over vinteren, vil den i kraft af det store
plantedække over jorden og rodnet under jorden holde på kvælstoffet og

Figur 8 Græs til protein eller pilebark til kosmetik ‐ bioraffinering kan blive et guldæg
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modvirke udvaskning. Den vil derfor også være en optimal afværgeafgrøde
at dyrke i miljøfølsomme områder.
I økologisk planteavl er kløver græs helt essentiel for at kan få nok kvælstof i
jorden, og græsprotein raffinering kan her blive et columbusæg. Det vil både
kunne gøre det rentabelt at have græs i sædskiftet, lave lokalproduceret
økologisk foderprotein, og med et biogasanlæg som mellemkomst til
behandling af restfraktionerne fra græsraffineringen, skaffe gødning til de
øvrige marker, hvorved de økologiske planteavlere kan komme udover at
skulle bruge konventionel svinegylle for at få nok kvælstof til afgrøderne.
Konventionelle planteavlere med kløvergræs i sædskiftet kan komme tæt på
at have komplet cirkulær dyrkningsform, hvor de regenerer både kulstof- og
kvælstofpuljen i jorden og vil skulle tilføre langt mindre kunstgødning, om
nogen overhovedet. Men det kræver at markedet for proteinraffinering
etableres.
Gevinsterne ved bioraffinering ligger således ud over den ekstra værdi, der
kan skabes direkte ved kaskadeudnyttelse af den biomasse der dyrkes på
markerne til en vifte af bioprodukter – i de muligheder det skaber for at
omstille sig til en cirkulær landbrugsdrift.

Diskussionsspørgsmål






o

21

Er der en etisk balance mellem produktion af fødevarer/foder vs.
biomateriale/bioenergi af den dyrkede biomasse – og hvor ligger den i så fald
(SDG 2 - Sult og SDG 7 Vedvarende energi)?
Hvordan kan bioraffinering udfoldes i mindre samfund, som på Samsø, hvor
skalering er en udfordring?
Hvordan kan landmændene samarbejde om at realisere det potentiale der
ligger i bioraffinering (SDG 17 - Partnerskaber)?
 Er en re-vitalisering af andelsbevægelsen svaret på at sikre landmænd
ejerskab til bioraffineringsanlæg – evt. med deltagelse af aktører uden for
landbruget?
Hvordan kan landmændene få råd til at investere i bioraffineringsanlæg, når de
i forvejen er økonomisk pressede (SDG 8 Anstændige Jobs og økonomisk
vækst)?
Hvordan undgår erhvervet, at det alene bliver kapitalstærke investorer som
kommer til at drive bio-økonomien, og landmændene blot bliver leverandører af
den rå biomasse?

Tværgående temaer
Samspil mellem by og land
Hvilken plads har landbruget i et urbaniseret samfund? Vi flytter fra land til
by i stor stil, men samtidig vil vi gerne have naturen med, og have et forhold
til den mad vi spiser. Et paradoks - men også et paradoks med muligheder
for at redefinere forholdet mellem land og by - og hvordan samspillet kan
være. For hvem siger alt mad i fremtiden skal produceres på landet og
fragtes ind i byerne? Meget af det kan måske produceres inde i byerne på
nye måder?
Urban Gardening spirer i byerne, som modsvar på et urbant behov for at få
fingrene i jord igen og dyrke sin egen mad. Næste skud er urban farming,
hvor nogle af de førende restauranter, som f.eks. NOMA, har etableret
deciderede madlaboratorier, hvor grønt og andre madvarer produceres under
100% kontrollerede forhold. I opskaleret form taler vi her om deciderede
madfabrikker, som passende kan indrettes i nedlagte industribygninger i
byerne.
Det er ikke et fjernt fremtidsscenarie. Det er ved at skyde op allerede nu
flere steder i verdens byer, og det kommer til at ændre balancen mellem
land og by radikalt.

Diskussionsspørgsmål






Hvis vi kan producere en stor del af vores mad i meget effektive madfabrikker
med optimal udnyttelse af ressourcer og intet spild og ingen belastning af
vandmiljø mm, hvorfor skal vi så dyrke landbrugsjorden så intensivt, som vi
gør i dag – med de konsekvenser det har?
Er det ikke bedre at lade store landbrugsarealer gå tilbage til naturarealer,
som det urbaniserede menneske efterspørger mere og mere af – til rekreation
og retræte fra det travle byliv?
 Skal vi bruge 60% af landarealer i DK til højeffektivt landbrug, eller skal
en jordreform genoprette en balance mellem lavbunds og højbundsjord,
drikkevands og biodiversitets-’produktion’, solceller og vindmøller?
Hvad skal produceres hvor og hvad skal jorden/landskabet bruges til? Det
bliver med andre ord det store spørgsmål i nær fremtid, og som vi også skal
forholde os til, når vi diskuterer cirkulært landbrug.

Cirkulære forretningsmodeller
Grundlaget for at skabe et cirkulært landbrug på Samsø er, at der bliver
etableret en infrastruktur der kan understøtte en cirkulær bioøkonomi. Hvad
det indebærer illustreres tydeligt ved at sammenholde en model for
værdikæden i den hidtidige lineære bioøkonomi og de spild- og affaldsstrømme, der er ved den, med en tilsvarende værdikæde-model for en
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Figur 9. Cirkulær bioøkonomi kræver både vandbehandlingsanlæg og et bioenergianlæg

cirkulær bioøkonomi, hvor disse strømme samles op og recirkuleres, for at
kunne skabe værdi af dem igen.
At få en cirkulær bioøkonomi til at fungere i et givent område kræver at der
som minimum er et vandbehandlingsanlæg til recirkulering af vand,
næringsstoffer og kulstof i spildevand og et bioenergianlæg til produktion
af energi af restbiomasse/organisk affald og recirkulering af næringsstoffer
og kulstof i form af gødning og vækstmedier + energi til dyrkning og
forarbejdning mm

Teknologisk udvikling
Et sidste element i diskussionen om fremtidens cirkulære landbrug er brug af
moderne teknologi for at opnå disse fordele og for at holde omkostninger
nede. Robotter og GPS styring bliver uden tvivl en del af løsningen, fx til at
høste græs i fugtige ådale, og nye teknologier til bioraffinering skal i spil for
at øge værdiskabelsen af den dyrkede biomasse og undgå spild. Det er allerede muligt at optimere gødskning og sprøjtning med nuværende teknologier, og ukrudtsbekæmpelse med robotter er stærkt på vej.
De mere kontroversielle genteknologier som GMO og CRISPR kan også blive
en del af en cirkulær fremtid, hvis der tages en åben og konstruktiv
diskussion af fordele og ulemper.

Diskussionsspørgsmål
 Hvordan skabes den nødvendige investering og den sikre positive driftsøkonomi i
disse to typer af anlæg?
 Hvordan kapitaliseres på de mange eksternaliteter der er ved cirkulær
bioøkonomi?
 Hvordan skabes forbruger-trækket i værdikæden for de nye produkter fra
cirkulær økonomi?
 Kan ultrafiltrering, CRISPR, robotter, GPS, bioraffinering, grøn ammoniak osv.
styrke bæredygtigheden af produktionen og biomassen i cirkulært landbrug?
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Visionen om cirkulært landbrug
Visionen er et landbrug, der


Producerer maksimalt af fødevarer i kvalitet og mængde med minimalt
input (økonomisk og miljømæssig effektivt) og samtidig skaber
arbejdspladser og økonomi i landdistrikterne.



Bruger landbrugsjorden aktivt til at ’holde på vandet’ (nedsivning,
temporær oversvømmelser, vådområder) til kulstofbinding, til at
producere rent grundvand og give plads til biodiversitet.



Udvikler agerlandets biodiversitet, baseret på frugtbar jord og basale
fødekæder i marken, så der både er plads til produktion og
naturoplevelser



Tager næringsstoffer og vand retur fra byerne til produktion af biomasse



Bidrager til bæredygtig udvikling ved at producere vedvarende energi på
visse arealer/med restprodukter



Tilfører bæredygtige hjælpestoffer (gødning, vand, næring og i visse
tilfælde pesticider) og anvender moderne teknologi for at give et godt og
sundt udbytte



Udnytter den producerede biomasse i kaskader i bioraffinaderier og
biogas for at få udnyttet alle værdistoffer og returnere gødningen til
jorden.
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