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Mada�ald fra husholdninger kaldes også KOD, der er en forkortelse af kildesorteret organisk
dagrenovation. Foto: Colourbox

Solrød Biogas omdanner mada�ald til gødning
for økologer
De første økologer har allerede modtaget afgasset gødning fra Solrød, og
et nyt anlæg skal mangedoble produktionen. Det vil primært være
mada�ald, der baner vejen for en gødning, der kan godkendes til
økologisk brug.

 Af Malthe Karstensen
 27. oktober 2021, 15:51
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 Læsetid: 3 minutter
 Mark og stald
Biogas, Recirkulering

Solrød Bioenergi har fået meddelt byggetilladelse til et nyt biogasanlæg syd for
det nuværende Solrød Biogas. Når det er fuldt oppe at køre, vil den årlige
kapacitet kunne nå op på hele 250.000 tons biomasse, der primært består af
mada�ald.

Restproduktet er gødning, som vil være godkendt til økologisk brug, og de første
økologer har faktisk allerede modtaget afgasset gødning fra det eksisterende
anlæg i Solrød. Til foråret vil omkring 13-14.000 tons således være endt hos
økologiske landmænd.

Det er en nyhed, der formentlig falder i god jord hos de lokale landmænd.
Området er nemlig relativt husdyrfattigt, så det har ikke nødvendigvis været nemt
at ska�e næringssto�er som økologisk landmand.

Anders Schou, der er produktchef hos Bioman ApS, står for salget af gødningen.
Han forventer en meget pæn efterspørgsel, og den nuværende produktion er da
også fuldstændig afsat.

”Det, der bliver den største udfordring, er, om landmændene har gylletanke nok
til at lagre biogasgyllen. Vi kan nemlig ikke lagre det for dem,” fortæller han.

Primært mada�ald

Det er primært mada�ald fra private husholdninger i sjællandske kommuner, der
føder reaktoren, foruden lidt husdyrgødning. Gassen sendes ud i naturgasnettet,
og den afgassede biomasse ender som gødning med en fornuftig gødningsværdi.

”Det, jeg har set i marken, ser rigtig godt ud. Indholdet er cirka fem kg. total-N pr.
ton, så det er stort set som en god svinegylle,” siger Anders Schou, der tilføjer, at
indholdet kan variere alt efter den anvendte biomasse.
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Læs også:
Danskernes mada�ald kan være en stor håndsrækning til økologerne

Biogasgyllen udmærker sig samtidig ved, at en højere andel af kvælsto�et er på
ammoniumform end i svinegylle. Derfor kan kvælsto�et optages hurtigere af
planterne. Derudover har biogasgyllen et lavere udnyttelseskrav.

I 2019 blev der gennemført landsforsøg fem steder i landet, hvor man gødede
vårbyg med afgasset mada�ald, både rent og blandet med kvæggylle, samt med
svinegylle som reference.

Forsøgene viste, at mada�aldet har samme kvælstofrespons i vårbyggen som
husdyrgødning. Med andre ord er gødningsværdien på højde med
husdyrgødning.
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