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Udskiftning af tag
• På driftsbygninger
• Effektivt og godt
•   Kontakt landbrugets 

foretrukne taglægger 
Tlf. 5118 3555
baagoeknudsen@mail.dk

www.landbrugets-taglægger.dk

baagoeknudsen@mail.dk
Skiftet 

200.000 m2

KØLETANKE KØBES!
2.000-35.000 ltr. 
Også silotanke.
A-Z- TRADING
Tlf. 74 43 00 55

Mobil 40 15 50 48

AZ Trading - 1x25 - Køletanke købes.indd   111-06-2014   11:02:04

Forskelligt

ANNONCER
tlf.  70 15 12 37

Leverandører til den professionelle landmand:

HØJTRYKSRENSERE / RØRANLÆG
Telefon 75 55 76 60
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk

Rengøring

Staldudstyr Staldudstyr

Stillinger

LANDBRUGETS JOBSERVICE
Tlf. 62 80 00 91 - www.lajo.dk

Tlf. 2021 3400     protectos.dk

  Syrefast slidlag
            ... der holder!

Markedets bedste og billigste 
løsning til renovering af slidt beton

Forskelligt

GSG tilbyder STALDVASK
Staldvask af alle staldtyper og industribygninger.

Kontakt Richard Nielsen på 24210670

MØD OS PÅ 
Landbrugsmesse Gl. Estrup 2012

Totalløsninger i staldmekanisering

Kvægfodring Mullerup hængebane • Svinefodring 
alle tørfoderanlæg • Maleblande-anlæg • 

Gyllehåndtering • LJM Dykpumper • Højgaard 
langakselpumper • Udmugningsanlæg Mullerup 

og LJM • Spalteskraber robot • Indtransport, 
korngrav stål, snegle, siloer • Landia Pumper

Flydeanlæg til malkerobotter

Virkevangen 28, Assentoft
8960 Randers SØ
Tlf.: 86 49 46 81

Mobil: 20 25 46 81
flemming@frstald.dk

www.FRstaldservice.dk
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Landbrugsmesse Gl. Estrup 2012
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langakselpumper • Udmugningsanlæg Mullerup 

og LJM • Spalteskraber robot • Indtransport, 
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Specialist i: Gyllepumper/
Fodringsanlæg/Udmugning

* ny- og eftermontage
* gastætte siloer
* service på siloanlæg

Vi sælger alt i kornudstyr - Få et godt tilbud

Fiskbækvej 15 · 6300 Gråsten · Tlf. 7465 1024 · gl@gl.dk · www.gl.dk

Gråsten Landbrugsskole
i bevægelse

Moderne landbrugsskole med kvæg-, svine- og markbrug
• Lederuddannelse 
• Faglært landmænd 
• Studenterforløb • EUX

-

Moderne landbrug - 2x15.indd   1 04-12-2017   10:00:04

Kontakt: 22 47 57 24 - Danling.dk

GRISE 
LEGETØJ
Pilestokke til 
rørholder, 
3 kr./m. 
Klar til brug!

Danling 1x30.indd   1 05-12-2017   13:14:49
Untitled-7   1 26-02-2015   11:35:24

Kem-tek

Untitled-7   1 26-02-2015   11:35:24

Nedslidt beton?
Giv det gamle beton nyt liv 
med Danmarks nok stærkeste 
højstyrkemørtler S 105-2

Tlf. 86 60 18 99
www.kemtek.dk

KemTek Nedslidt beton 2x30.indd   1 24-11-2017   08:02:12

Et stærkt produkt til  
renovering af gulve i 
svinestalde plansilo  

og industri
Gulvspartler midt – nord Jylland
Per Hovald  - tlf. 53 89 20 10   
perholm1@live.dk
Gulvspartler midt – syd Jylland
Jan Frederiksen - tlf. 22 61 62 62 
info@westfloor.dk

Håndværkervej 25 • 4160 Herlufmagle • www. topbeton
Ole P. Jørgensen • Tlf. 24628015 • opj@oplogistik.dk

TopBeton 2x60.indd   1 02-01-2018   13:26:17

Ukrainske praktikanter, EU-farmassistenter.
www.ab-farms.dk / 40288060 / 0037120216718
»East-West - AB-Farms the best« - 3td decade

AB Farms 2x15.indd   1 30-01-2017   10:49:09Husdyr

Specialpraksis 
for svine-
sygdomme

Porcus 2x15.indd   1 08-02-2018   12:53:00

Spildevandsplanlægning må nytænkes
De store, kommunale rensningsanlæg er ikke 
en god løsning, mener skribenten. Han ønsker 
decentral rensning og naturlige metoder.

Jørn Rasmus-
sen, bestyrel-
sesmedlem 
i Fair Spilde-
vand, Pilealle 
5, Vordingborg

300, måske 400, bor-
gere øst for Storebælt 

er i øjeblikket politianmeldt 
for at undslå sig tilslutning til 
et offentligt kloaknet.

Lad os sætte lidt historie 
på kloakering. 

Indtil starten af 1900-tal-
let var det noget tilfældigt, 
hvordan borgeren skilte sig 
af med fækalier og lignende. 

I købstæder fik det nog-
le steder lov til at hobe sig 
op, og andre gange blev det 
samlet sammen og udnyttet 
af de lokale bønder og gart-
nere. Udenfor købstæderne 
blev det ofte brugt som gød-
ning til havens grønsager, da 
smitteveje dengang ikke var 
så kendte.

Men for godt 100 år siden 
blev de første afløbssyste-
mer etableret, da vandklo-
setterne dukkede op.

I starten blev det uren-
set ledt ud i det nærmeste 

vandløb. Senere blev rens-
ningsanlæg etableret, som 
løbende er blevet teknisk 
forbedret, og de er nu meget 
avancerede set med ingeni-
ørbriller.

På den baggrund har der 
været en rationaliseringsge-
vinst i at centralisere spilde-
vandsrensningen.

Landbruget fik 
skylden for de 
døde hummere
Efterhånden som flere blev 
tilsluttet afløbssystemerne, 
og befolkningen voksede, 
kom det kystnære marine 
miljø under pres med ophob-
ning af slam. Derfor forsøgte 
man en overgang at lede det 
forrensede spildevand ud i 
strømfyldt farvand. Det gik 
også meget godt i en årræk-
ke, indtil nogle døde humme-
re, som var landet i Gilleleje, 
blev voldsomt eksponeret i 
fjernsynet.

Ved en katastrofal fejlslut-
ning fik landbrugets udled-
ning af nitratkvælstof skyl-
den for de døde hummere 
på grund af iltsvind.

Men den reelle årsag var 
udledning af kloakslam fra 

Lynetten, der med strøm-
men i Øresund var ført op 
til nord for Sjælland. Hvor 
strømmen bredtes ud, bund-
fældede slammet sig, og det 
var det, der var årsag til ilts-
vind og døde hummere.

Derfor er vi i dag i den si-
tuation, at alt i spildevand 
betragtes som noget, der 
skal neutraliseres - også de 
nyttige næringsstoffer. 

Vand med 
næringsstoffer
Det er her, nytænkningen 
kommer ind.

Spildevand skal omdefine-
res til »vand med nærings-
stoffer«.

Ved den nuværende cen-
tralisering af rensningen er 
der flere negative bivirknin-
ger:

•  Vedligeholdelse af et 
stort kloaknet med udvik-
ling af aggressive dam-
pe som angriber beton 
(47 procent af driftsud-
gifterne og 81 procent 
af investeringer og re-
novering gik i år 2017 til 
kloaktransportnettet)

•  Ved kraftig nedbør sker 
miljøskadelige overløb. 
År 2017 har været meget 
slem

•  Kvaliteten og sporbar-
heden af spildevandet 
forringes, når alle kate-
gorier sammenblandes

•  Unødig energiforbrug til 
pumper og beluftning, 

brug af kemikalier og en 
kedelig mængde slam 
som restprodukt (kreds-
løbet er ikke sluttet)

Spanden gravet ned i bag-
haven er den korteste vej 
tilbage til planterne og til 
genopbygning af nyt stof. 
Det er den mest optimale og 
bæredygtige måde at rense 
vores affald/spildevand på.

Derfor skal decentralise-
ring have helt anderledes 
fokus ved fremtidens spil-
devandsplanlægning. 

Ligeledes skal naturens 
egen måde at »rense« det på 
have mere opmærksomhed.

Bakterier 
skal virke i jorgen
Vi kan tage et eksempel med 
»rensning« af 10 tons gylle.

1) Et forsyningsselskab vil 
lade deres renseanlæg klare 
opgaven. Indenfor 2-4 dage 
fjernes kvælstof ved bakteri-
er og beluftning, fosfor ud-
fældes med kemikalier, og til 
sidst afsættes restproduktet 
som slam til landbruget.

2) En landmand vil køre 
gyllen ud på marken og lade 
bakterier og mikroorganis-
mer nedbryde de organiske 
næringsstoffer til nye uor-
ganiske næringsstoffer, som 
planterne kan optage til ny 
biomasse, vel at mærke uden 
at efterlade slam, mikroplast 
eller andre skadelige stoffer 
til det marine miljø.

Derfor, jo før vi erkender, 

at nok så forfinet ingeniør-
kundskab aldrig vil kunne 
matche naturens eneståen-
de måde at løse vores af-
faldsproblem på, des bedre.

Forslag til løsninger
Konkrete tiltag til over-
vejelse:

De kommunalt ejede, mo-
nopollignende forsynings-
selskaber frasælges til hø-
jestbydende. 

Privat iderigdom og inno-
vation vil give mange nye 
arbejdspladser, der hviler 
på mere grønne- og bære-
dygtige løsninger end de 
nuværende.

Kommunerne fortsætter 
selvfølgelig med tilsynsplig-
ten. Men det skal fremover 
først og fremmest være Van-
drammedirektivets krav til 

målinger og god økologisk 
tilstand i det marine miljø, 
der skal følges og ikke dan-
ske myndigheders selvop-
fundne regler og målinger. 

Er der herefter behov for 
spildevandsrensning, skal 
konsekvensberegninger og 
proportionalitetsprincippet 
også inddrages før påbud.

Jeg vil gætte på, at det 
første der herefter vil ske 
er, at det nuværende kloak-
net opsplittes og afskæres 
fra det eksisterende net, be-
gyndende hvor der er længst 
transport til centralrensean-
lægget.

Så herfra er der kun ros til 
dem, der har undslået sig 
tilslutning til et offentligt 
kloak net. Det kan forhåbent-
lig være med til at sætte fo-
kus på problemet.

LÆSERBREV


