OFFENTLIGT MØDE
Gratis deltagelse. Tilmelding
nødvendig pga. begrænset antal
pladser. Tilmelding via
dette link senest 15. april.
Det Økologiske Råd afholder
ordinær generalforsamling
samme sted kl. 18.

Fosfor – en ny game changer?
Information, St. Kongensgade 40C, København
Onsdag d. 18. april 2018 kl. 14.30-17.30
Mødet er arrangeret af Det Økologiske Råd og Information. Fosfor-temaet er i fokus i Fremtidens
Landbrug-projektet, som udføres af Det Økologiske Råd i samarbejde med en lang række
universitetsforskere. Projektet og mødet er finansieret af Velux-fonden og Information.

Program
14.30
14.35

VELKOMST ved Christian Ege, Det Økologiske Råd
Fosfor-ressourcen – scenen sættes
Fosfor truer vandmiljøet. Fødevarebehovet stiger i fremtiden. Kan fosfor slippe op?
Cadmium-forurening. Kan vi undgå import af soja og kunstgødning med fosfor?
Leif Bach Jørgensen, Landbrugsfaglig medarbejder, DØR

14.50

Hvad kan landbruget gøre? Kan fosfor udnyttes bedre og tabet reduceres?
Mindsket tab af fosfor fra landbrugsjorden (vådområder, bufferzoner, præcisionsjordbrug, mm)
Brian Kronvang, Forskningsprofessor, AU

15.10

Bedre fordeling af fosfor fra biogasanlæg

Gylleseparation, ’designergødning’ og fordeling af gylle til planteavlere

Marianne Tjørning, Analytiker, Biogasbranchen

15.30

Kan produktion af danske proteinkilder erstatte sojaimporten?

Kan vi undgå at importere fosfor i udenlandsk dyrefoder ved dansk bioraffinering af græs,
nye afgrøder (hestebønner mv), insekter og marine proteinkilder
Jan Værum Nørgaard, forsker, AU

15.50

KORT PAUSE

16.00

Recirkulering af fosfor fra byerne – cirkulær økonomi

Recirkulering af fosfor fra kildesorteret organisk affald, slam fra rensningsanlæg, aske,
samt affald fra industri og handel
Jakob Magid, lektor, KU

16.20

Recirkulering af fosfor fra slam, gyllefibre og restprodukter via termisk forgasning
Jesper Ahrenfeldt, seniorforsker, DTU

16.40

Økologernes vision

Lukkede næringsstofkredsløb, næringsstoffer til økologisk produktion,
bedre fosforudnyttelse i foder
Lars Holdensen, chefkonsulent, Landbrug og Fødevarer

17.00

DEBAT: Kan by og land sammen udfase sojaimport og import
af mineralsk P-gødning?
Ordstyrer: Bruno Sander Nielsen, Faglig direktør, Biogasbranchen

FÅ INFORMATION GRATIS I ÉN MÅNED
Information har i årtier haft miljøet og omstillingen til bæredygtighed i fokus. På et fast
ugentligt opslag, kaldet Omstilling, fortæller vi om nye visioner, løsninger og diskussioner om
vejen til en grøn økonomi. Dertil følger vi løbende i avisen kampen om klimaet, drikkevandet,
biodiversiteten og miljøet bredt – både herhjemme og globalt
https://mit.information.dk/arrangement
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