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> Skabe et åbent, apolitisk forum for danske P genvindings 
interessenter

> Skabe fælles forståelse for særlige styrker for genanvendelse af 
fosfor i Danmark

> Vise, at der kræves en ekstra indsats for at indfri regeringens 
målsætninger om en effektiv genanvendelse af fosfor

> Skabe grundlag for vidensdeling og samarbejde på tværs af 
brancherne samt dialog og samarbejde i EU via de øvrige fosfor 
platforme

Formål med Dansk Fosfornetværk (1/3)



> Identifikation af

• hvilke værdikæder der findes for fosforgenvinding i 
Danmark?

• hvad der mangler for at gøre disse værdikæder rentable?

• hvilke projekter der skal gennemføres for en praktisk 
realisering af hver enkelt værdikæde?

• hvilke drivere og forhindringer der findes for hver enkelt 
værdikæde?

• hvad der kan fremme udviklingen af genanvendelse af 
fosfor?
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” Dansk fosfornetværk skal medvirke til at skabe overblik 
over, hvad der mangler for at kunne realisere 
genanvendelse af fosfor i de identificerede fosforværdi-
kæder, der findes for spildevand og organisk affald.   ”
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> 5 forskellige fosforværdikæder til fosforgenanvendelse:

• (A) På renseanlæg fra spildevand og spildevandsslam

• (B) Fra spildevandsslam på landbrugsjord

• (C) Fra forbrændingsaske

• (D) Fra organisk affald fra husholdninger og servicesektoren

• (E) Fra industriens organiske restprodukter
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> Der er i dag ingen rammevilkår, der i sig selv fordrer 
genanvendelse af fosfor.

> De nuværende værdikæder vælges ud fra andre kriterier end 
målsætningen om genanvendelse af fosfor.
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> Behov for en større forståelse af fosforværdikædernes styrker og 
udfordringer (økonomi og følsomhed).

> Behov for en opdateret national fosfor massebalance.

> Deklaration af fosforprodukter efterspørges.

> Behov for indsigt i nyttiggørelse af forskellige P fraktioner på 
landbrugsjord.

> Behov for tydeliggørelse af affaldshierakiets funktion.
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Indsatser efter mødet i november 2015

> 4 projekter blev igangsat for at give indsigt i prisstrukturen 
omkring fosfor- og fosforprodukter

• The Market for Wastewater Sludge (Biosolids)

• Phosphor price and reserves

• Review af eksisterende viden om plantetilgængelighed af 
fosfor i forskellige slamprodukter

• Opsamling på gennemførte projekter vedr. 
fosforgenanvendelse i EU og Norden pr. 2015


