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haveaffald og grøde til økologiske landmænd
Beslutning:
Til orientering.
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Udvalget blev 20. marts 2019 orienteret om udvidelse af ordningen med afsætning af den grønne del af
haveaffaldet fra de 4 små genbrugspladser og grøde fra kommunens åer til økologiske landmænd.
Hensigten med ordningen er:
 understøtte recirkuleringen af næringsstoffer til landbruget
 bidrage til opbygning af kulstof i landbrugsjorden
 støtte økologisk landbrug i området
 spare transport og håndtering af affaldet og dermed nedsætte klimabelastningen
Desuden er ordningen udgiftsneutral for kommunen.
Evaluering
Der har været praktiske udfordringer med at få ordningerne til at fungere tilfredsstillende blandt andet:
 Uhensigtsmæssige tilkørselsforhold for kommunens biler.
 At sikre tilstrækkeligt gode opbevaringsforhold således, at der ikke er risiko for lugtgener eller
udsivning.
 Borgernes sortering af haveaffaldet er ikke altid helt gennemført, hvilket giver udfordringer med at
sikre, at der ikke kommer grene og lign. med ud til landmanden.
 Ændring i reglerne omkring gødningsregnskaber giver landmændene usikkerheder omkring hvordan
haveaffaldets indhold af fosfor skal indregnes.
Enkelte landmænd har på baggrund af ovenstående ønsket at opsige aftalen. Der har været ført tilsyn hos
landmændene, og ordningerne er blevet justeret og forbedret løbende. Der har ikke været problemer med
plastik i affaldet.
Recirkuleringen af grøden samt af haveaffaldet fra genbrugspladserne i Nibe og Storvorde til økologiske
landmænd ved Nibe fortsætter indtil 30. april 2021.
21. april 2020 annoncerede Miljø- og Energiforvaltningen i Netværk for Bæredygtigt Landbrug efter en
modtager til haveaffaldet fra genbrugspladserne i Gandrup og Hou. Forvaltningen fik udelukkende
henvendelser fra konventionelle landmænd, heraf kun én nord for fjorden. Denne landmand arbejder med
opbygning af kulstof og liv i jorden bl.a. ved pløjefri dyrkning.
Forvaltningen er derfor i gang med at etablere en aftale løbende indtil maj 2021 med denne landmand, idet
vi vurderer, at dette vil bidrage til de fleste af ordningens formål.
Regeringens Klimapartnerskab for Affald og vand, Cirkulær økonomi har i sin afrapportering vurderet, at
udledningen fra åben kompostering vil kunne reduceres med ca. 180 kilotons CO2e, såfremt man udfaser
kompostering.
Desuden har Aalborg Forsyning planer om at etablere et damvarmelager på Affalds- og Genbrugscenter
Rørdal, hvilket ligeledes indebærer, at deponiet lukker, og komposteringen her derfor ophører - formentlig i
løbet af 2021.
Forvaltningen har derfor nedsat en projektgruppe, som skal undersøge alternative muligheder for håndtering
og afsætning af haveaffaldet med hensyn til klima, miljø og økonomi. Alternativerne er for eksempel
hjemmekompostering, energiproduktion, HTL, lukket kompostering og bioforgasning. Sidstnævnte alternativ
giver dels mindre tab af CO2 og dels mulighed for stadig at kunne udnytte næringsstoffer og organisk
materiale i den afgassede biomasse på landbrugsjord. Der er stadig fokus på at næringsstofferne og det
organiske materiale så vidt muligt fortsat skal kunne recirkuleres til økologiske landmænd.
Udnyttelsen af haveaffaldet understøtter den bæredygtige udvikling af landbruget, der arbejdes med i
Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling. Desuden understøttes NBE’s strategi om det Blå og Grønne
Nordjylland.
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