
Baggrund
Hvis produktionen i økologisk landbrug skal 
opretholdes og potentielt forøges, samtidigt 
med at brugen af gødning og halm fra konven-
tionelt landbrug udfases, er det nødvendigt at 
finde alternative gødningsprodukter fra det 
omgivende samfund (industrier og byer). Disse 
produkter indeholder nødvendige nærings- 
stoffer og genanvendelsen vil bidrage til at opnå 
en bæredygtig cirkulær økonomi, men de kan 
også indeholde nogle potentielt problematiske 
stoffer som f.eks. mikroplastik og tungmetaller. 

Formål
Organic RDD-projektet RECONCILE kortlægger 
omfanget af skadelige effekter på jordens øko-
system ved recirkulering af f.eks. spildevands-
slam, komposteret husholdningsaffald og 
human urin gennem eksperimentelle undersø-
gelser og litteraturstudier. 
Jorden har et meget forskelligartet fødenet af 
mikroorganismer (bakterier, svampe, protozo-
er og nematoder) som er essentielle for ferti-
liteten, idet de udfører en række økosystemt-
jenester, såsom nedbrydning af organisk stof, 
mineralisering af næringsstoffer og oprethold-
else af jordens struktur. Det er derfor vigtigt, at 
disse organismer - og de processer de udfører 
- ikke påvirkes negativt.

Projektet trin for trin
RECONCILE vil:
• Undersøge omfanget af mikro-

plastik og tungmetalforureningen 
i CRUCIAL - KU’s langvarige felt-
forsøg om recirkulering (doseringer 
svarende til 20 års udbringning af 
human urin og mere end 100 års 
udbringning af komposteret hus- 
holdningsaffald og spildevands- 
slam)

• Evaluere effekten af alternative 
gødningsformer på jordens føde- 
net i CRUCIAL-forsøget  

• Udføre laboratorieforsøg som 
måler effekten af mikroplastik på 
udvalgte jordbundsorganismer  

• Undersøge Rhizobium baktieri-
ernes evne til kvælstoffiksering i 
CRUCIAL-behandlingerne     

• Foretage kvalitative og kvantitative 
forbrugerundersøgelser som kort- 
lægger forbrugernes  holdninger til 
recirkulering

RECONCILE
Recirkulering af affalds- 
produkter i økologisk landbrug 
- forbrugertroværdighed og 
øko-systemsundhed



Læs mere om projektet på
https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/
organic-rdd-5/reconcile/
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