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DEN ØKOLOGISKE LANDMAND skal kun-
ne dokumentere overfor økologikontrol-
len, at gødningen overholder økologi-
reglerne. Det giver nogle udfordringer, 
når der er tale om afgasset gødning fra 
biogasanlæg, hvor gødningen typisk vil 
bestå af flere forskellige produkter, som 
landmanden ikke har direkte indsigt i.

Mangelfuld beskrivelse
Landbrugsstyrelsen har registreret, at 
der ofte ikke er tilstrækkelig dokumen-
tation for, hvad afgasset gødning be-
står af.

Problemet er, at biogasanlægget tit 
ikke ønsker at deklarere indholdet til 
andre, fordi der er stor konkurrence 
mellem anlæggene om gode biomasser.

Derfor ser øko-kontrollen mangelful-
de ”deklarationer”, der blot siger, at an-
lægget kun bruger biomasser, der over-
holder økologireglerne, eller bruger 
uklare betegnelser som f.eks. ”biomasse 
230” eller ”prøvelæs”.

Tjek hos styrelsen
For at løse dilemmaet har Landbrugs-
styrelsen etableret en indberetningsord-
ning, hvor biogasanlæg, der leverer til 
økologer, kan sende den nødvendige do-
kumentation i forhold til økologikon-
trollen direkte til styrelsen, som deref-
ter vil meddele biogasanlægget, om det 
pågældende biomasse-mix kan godken-
des i forhold til økologireglerne. Det gi-
ver også biogasanlæggene en længe øn-
sket mulighed for afklaring af konkrete 
produkter, og det kan ske løbende, så 
man undgår fejlleveringer til økologer-
ne.

Projekt baner vejen 
I projektet ”Mere biogasgødning til 
økologiske bedrifter” har SEGES og 
ØkologiRådgivning Danmark i fælles-
skab interviewet et antal biogasan-
læg om deres erfaringer og holdninger 
til samarbejdet med de økologiske be-
drifter. Der var generelt stor vilje til at 
have et godt samarbejde med økologer-
ne og en tro på, at det vil være til gen-
sidig fordel. Problemerne med at have 
sikkerhed for, at de anvendte biomasser 
opfylder økologireglerne, var dog noget 
alle gerne ville have en løsning på.

Som et led i projektet blev 
der derefter taget kontakt til 
Landbrugsstyrelsen, og det har 
nu resulteret i den nye ordning, 
som man kan læse mere om på 
LandbrugsInfo i nyheder fra 
styrelsen og i den opdaterede 
økologivejledning. Her er også 

beskrevet, hvor lang tid der skal gå, før 
et biogasanlæg kan levere afgasset gød-
ning til økologer, efter anlægget er stop-
pet med at bruge ikke-økogodkendte 
materialer.

 
Vigtigt med god aftale
Det er fortsat den økologiske landmand, 
der har ansvaret i forhold til økologikon-
trollen. Det er derfor vigtigt, at der er 
en god aftale mellem økologen og biogas-
anlægget. Aftalen skal sikre, at gødnin-
gens sammensætning er tjekket og god-
kendt af Landbrugsstyrelsen, inden den 
køres ud til den økologiske bedrift. Øko-
logirådgivningen kan hjælpe med aftale-
teksten. ●
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