Deklaration for Fertigro®
Produktionssted: LEO Pharma A/S, Esbjerg
Type: Processpildevand fra konserveret, enzymatisk nedbrudt biologisk materiale, der har undergået en
behandling, der mindst svarer til en kontrollerethygiejnisering.
Tørstof og næringsstoffer:
Prøveudtagningstidspunkt, dato
Analyserapport, dato
Tørstofindhold (%)
Total kvælstof (N)
Kg N/ton
Total fosfor (P)
Kg P/ton
Kalium (K)
Kg K/ton
Svovl (S)
Kg S/ton
Chlorid (Cl)
Kg Cl/ton

19-10-2021
03-11-2021
17,00
10,03
0,85
0,92
4,93
27,20

Tungmetaller:
Prøveudtagningstidspunkt, dato
Analyserapport, dato
Bly
mg/kg tørstof
mg/kg total fosfor
Cadmium
mg/kg tørstof
mg/kg total fosfor
Chrom
mg/kg tørstof
Kobber
mg/kg tørstof
Kviksølv
mg/kg tørstof
mg/kg total fosfor
Nikkel
mg/kg tørstof
mg/kg total fosfor
Zink
mg/kg tørstof

19-10-2021
03-11-2021
2,00
400,00
0,05
10,00
1,00
3,00
0,01
2,00
1,00
200,00
39,00

Miljøfremmende stoffer:
Prøveudtagningstidspunkt, dato
Analyserapport, dato
LAS
mg/kg tørstof
Sum PAH
mg/kg tørstof
NPE
mg/kg tørstof
DEHP
mg/kg tørstof

Grænseværdi:
120
10.000
0,8
100
100
1.000
0,8
200
30
2.500
4.000
Grænseværdi:
500,0
0,0
0,1
20,0

1300
3
10
50

Vigtige regler for anvendelse og udbringning af Fertigro®

Relevante bekendtgørelser:
bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål
bekendtgørelse nr. 1415 af 24. juni 2021 om anvendelse af gødning
(Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen)
bekendtgørelse nr. 1601 af 14. juli 2021 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden
2021/2022 med senere ændringer.
Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med anvendelse og udbringning af affaldsprodukter.

De vigtigste regler for anvendelse og udbringning af Fertigro®
I forbindelse med anvendelse, håndtering og udbringning af Fertigro® efterleves gældende regler i
kapitel 5-9 i bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 vedr. anvendelse af affald til jordbrugsformål.
Tilførslen af Fertigro® skal - sammen med bedriftens øvrige gødninger - til en hver tid overholde
bedriftens kvælstof- og fosforkvote.
Affaldsprodukter, der tilføres landbrugsjord, skal anvendes til gødskningsformål og indgå i
gødningsplanlægningen. I gødningsplanen skal der for Fertigro® medregnes 40% af indholdet af
totalkvælstof.
Fosforloftet for Fertigro® er 30 kg P/ha.
Der må ikke med affaldsprodukter tilføres jorden mere end 7 ton tørstof pr. ha. pr. år, beregnet som et
gennemsnit over 10 år.
Anvendelse af affaldsprodukter skal ske i overensstemmelse med eventuelle vilkår i deklarationen.
Anvendelsen af affaldsproduktet må ikke ske på en sådan måde eller på sådanne arealer, at der ved
tøbrud eller regnskyl opstår fare for afstrømning til søer, vandløb eller dræn.
Anvendelsen må ikke give anledning til forurening af grundvandet eller give anledning til væsentlige
gener eller uhygiejniske forhold.
Affaldsprodukter må ikke udbringes på lørdage, samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere
end 200 m fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til
boligformål.
Fertigro® skal nedfældes i forbindelse med udbringningen.
Udbringning af Fertigro® må ske efter 1. februar. Ved dyrkning af vinterraps og fodergræs må der
tilføres Fertigro® i efteråret frem til 1. oktober.

