Boligsektion

Gødningsafbrænding
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Gr æsset er grønnere
på den anden side
I Sverige har de for længst fanget den: Heste er vegetarer, og hestegødning skal ikke
betragtes som affald, da det er både miljøvenligt og meget brændbart. I Danmark fungerer
lovgivningen dog anderledes, men man bliver nødt til at tænke i nye baner – eller blot kigge
på den anden side af Sundet
Af Grethe Næsby

I

Danmark defineres hestegødning som affald, og det kan dermed være svært at komme af med sin gødning, når man ikke
blot må afbrænde det – uden at der vel at mærke skal betales
afgift. Derfor fragtes gødning ofte tværs over landet til champignonproducenter, som kan udnytte gødningen. Fragten udføres naturligvis i store lastbiler, som producerer store mængder
CO2, og i disse tider med stor fokus på miljø og økologi virker
denne løsning ikke særlig bæredygtig. Men hvad skal der til for,
at politikerne hører på hestefolket? Der er både miljømæssige
og økonomiske besparelser i sigte, men lovgivningsmæssigt er
der ikke sket betydelige fremskridt.

Affald?
I Danmark defineres hestegødning som affald, da affald defineres som ”ethvert stof eller genstand, som indehaveren skiller
sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med i henhold
til gældende bestemmelser”. Men normalt vil affald ikke helt
lovligt kunne spredes ud over markerne eller kunne sælges til
champignonavlere som gødning. Og det ville i det mindste
kunne afleveres på en affaldsstation. Dette er ikke gældende
for husdyrgødning, som befinder sig i en form for lovgivningsmæssig gråzone. Og det helt store spørgsmål lyder: Hvordan
kan afbrænding af hestegødning med udgangspunkt i samme
EU-direktiv være tilladt i Sverige, når den danske Miljøstyrelse
ikke vil lovliggøre det?

Biomasse?
›

Halm, hø, spåner og fibrene i hestegødning er alt sammen meget
brændbart. Derfor virker det helt uforståeligt, at hestegødning stadig
defineres som affald og dermed pålægges afgifter ved afbrænding. (Foto:
Ridehesten.com/Jørgen Bak Rasmussen).
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I Sverige har de afbrændt hestegødning de sidste 25 år, og de
gør det den dag i dag. Tyskland har i 2008 ligeledes påført
hestegødning på positivlisten til afbrænding, men ifølge den
danske Miljøstyrelse har både svenskerne og tyskerne fejlfor-

›

Større hestesteder vil kunne få stor gavn af afgiftsfri afbrænding af hestegødning,
da det blandt andet vil mindske udgifter til el og varme betydeligt. Det kræver blot
lidt politisk vilje og handlekraft. (Foto: Ridehesten.com).

tolket EU’s affaldsdirektiv. Forskellen er,
at hestegødning i Danmark defineres som
affald, hvorimod det i Tyskland og Sverige defineres som biomasse.
I Danmark blev der indtil 30. januar
2009 pålagt en afgift på 375,- kr. pr. ton,
hvis man ville afbrænde gødning. 30. januar i år blev en aftale vedtaget i Skatteministeriet om en såkaldt ”provenuneutral
(udbytteneutral) omlægning af afgifterne
på brændbart affald”. Her er altså udelukkende tale om en omlægning af afgifter,
hvormed afgifterne i stedet pålægges ved
udnyttelse af den energi, som udvindes
ved af brænding af gødningen, til bl.a.
opvarmning af staldbygninger mv.
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Lange transporter
Adskillige rideskoler, travbaner og andre store hestesteder får hver eneste uge
transporteret gødning over lange distancer for at komme af med det. I Danmark
findes 9 travbaner, som alle ligger tæt på
byerne og ikke har tilknyttet jord, hvor
gødningen kan spredes udover. I Århus
får Jysk Væddeløbsbane kørt sin gødning
tværs over Jylland i lastbil til en champignonavler ved Esbjerg. Transporten har
naturligvis stor CO2-udledning til følge,
og direktør for Jysk Væddeløbsbane, Max
Adelsbøll, undrer sig over, at man er nødsaget til at foretage denne transport, da

man i Danmark netop har store målsætninger miljømæssigt. Men det virker nærmest som om, der blot bliver spændt ben
for denne mulighed, fordi lovgivningen
på området simpelthen er for kringlet:
- Det virker helt forkert, at bl.a. træ, halm
og papir er på EU’s positivliste, men at
hestegødning stadig betragtes som affald,
udtaler Max Adelsbøll og fortsætter: - En
arbejdsgruppe under Miljøministeriet anbefalede endda afbrænding af husdyrgødning tilbage i 2005, men arbejdsgruppen
fokuserede primært på svineproduktion,
og det besværliggjorde arbejdet, fortæller
Max Adelsbøll.

Århus som miljømetropol

Syd for Århus findes to store hestesteder samt en hel del mindre stalde, som vil
kunne have stor gavn af en lovgivning, som
tillader afgiftsfri afbrænding af hestegødning. Her findes både Jysk Væddeløbsbane
og Vilhelmsborg, hvor tusindvis af heste
hvert år producerer enorme mængder muligt brændsel. Max Adelsbøll har i flere år
haft planer for en sådan ”miljømetropol”,
men planerne er indtil videre bremset af
lovgivningen. Og det til trods for, at skattekommissionen netop har fremlagt et forslag
til en skattereform, hvori det bl.a. fremgår,
at klimaforandringerne står højt på den politiske dagsorden.

Økonomiske besparelser
Ved Hingstekåringen i Herning kan du på
stand B 3110 høre mere om både lovgivning
på området samt de store fordele, økonomisk og miljømæssigt. Forbrændingsanlægget BioTherm har fungeret i Sverige i
30 år, og økonomisk kan det i særdeleshed
mærkes at få installeret et forbrændingsanlæg. Hestestrøelse af ca. 40 heste kan
varme omkring 2500 kvm op, men også
her afventes en afgørelse fra Miljøstyrelsen,
før projektet kan gennemføres i Danmark.
Du kan læse om rapporter og lovgivning på
området på Ridehesten.com.
gn@wiegaarden.dk
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Definition af husdyrgødning:
•	I de tilfælde, hvor husdyrgødningen
udbringes lovligt på landbrugsjord,
vil det ikke falde under affaldsdefinitionen.
•	I de tilfælde hvor husdyrgødning bioforgasses og efterfølgende udbringes
på landbrugsjord, vil det heller ikke
falde under affaldsdefinitionen.
•	Hvis husdyrgødning bioforgasses og
efterfølgende forbrændes, vil det
falde under affaldsdefinitionen og
vil dermed være afgiftsbelagt.

•	Hvis husdyrgødningen bioforgasses
og efterfølgende separeres med henblik på forbrænding af fiberfraktionen, vil denne falde under affaldsdefinitionen, men vil være fritaget for
affaldsafgift, da denne situation specifikt er undtaget affaldsafgiften.
•	Husdyrgødning, der forbrændes
uden forarbejdning, vil falde under
affaldsdefinitionen og dermed være
afgiftsbelagt.
Kilde: Miljøstyrelsen
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