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Invitation til netværk i 2019 
 

 

 

 
 

 
Første netværksmøde. 
 

Repræsenterer du en kommune, entreprenør, transportør, 
modtageanlæg eller anden aktør med interesse i at arbejde 
bæredygtigt med jordhåndtering?  
 
Med afsæt i kick-off mødet i november 2018, inviteres du til det 
første af 4 møder i Netværk for bæredygtig jordhåndtering 2019.  
Det indledende netværksmøde tydeliggjorde behovet for et 
ændret lovgivningspraksis hvor bæredygtighed bliver 
omdrejningspunktet.  
 
Der er planlagt fire netværksmøder i 2019: (februar, maj, 
september og november) 
 

Så har du interesse i at erfaringsudveksle og bidrage til den 
bæredygtige udvikling inden for jordhåndtering – så er der 
tilmeldingsfrist d. 15. februar 2019. 
 
Første netværksmøde afholdes onsdag d. 20. februar 

 

• 15.00 - 15.10 Velkomst ved DGE 

• 15.10 – 15.30 Oplæg fra NCC ved Lars Flemming Sørensen 

• 15.30 – 15.50 Muligt oplæg fra RGS Nordic ved Torben 
Vinkel  

• Udarbejdelse af idekatalog (grupper) 

• 17.15-17.30: Opsamling  
 
Første netværksmøde afholdes i DGE Højbjerg kl. 15-17.30. 
 
Pris for deltagelse i alle fire møder i 2019 er: 2.995 kr. ex. moms 
pr. person. Faktura fremsendes ved tilmelding. EAN nr. oplyses.  
 
Tilmelding sker til netværkskoordinator: Nanna Reuther på 
nre@dge.dk eller 22 26 10 40. Gerne senest d. 15/2-2019.  

Formål med første netværksmøde 
 
Netværksmødet skal danne grundlag 
for et idekatalog til ændring og 
påvirkning af lovgivning og politikere 
inden for jordhåndtering. 
 
Med baggrund i præsenterede 
problemstillinger fra kick-off mødet 
herunder: 
 
▪ Modtagelse af jord/ressourcer i 

grusgrave, såfremt 
risikovurderingen for grundvand 
overholdes 

▪ Ændringer i affald til jord 
bekendtgørelsen og korrelation 
til jordflytningsbekendtgørelsen 

▪ Udnyttelse af ressourcer (End of 
Waste – forædlingsmuligheder) 

▪ Samarbejde mellem virksomhed 
– myndighed -landbrug  
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Temaer og fokusområder 
 
 

I Netværk for bæredygtig jordhåndtering skabes et forum, hvor der gennem dialog og vidensdeling arbejdes 
med udvikling af genanvendelse af jord i en mere bæredygtig og transparent kurs.   
 
De 4 planlagte temaer på kommende netværksmøder i 2019 er på nuværende tidspunkt:  
 

1. Politik og lovgivning:  
Ensretning af regler og praksis vil forenkle dagligt virke for alle aktører. Et konkret forslag om, at 
netværket skal bruges til at samle et hold, hvor vi kan argumentere for politikerne “Derfor er det 
vigtigt med ny lovgivning inden for jordhåndtering, så vi kan gå den bæredygtige vej”. Det er vigtigt 
med et stærkt netværk af forskellige interessenter der sammen kan påvirke den lovgivende 
forsamling i en ressourcebevidst retning. Fokus på modtagefaciliteter og grusgrave: Her skal 
netværket være med til at påvirke den politiske proces der definerer driften. Et eksempel er at 
grusgrave kan anvendes til modtagelse, hvis der udlægges lermembram, som beskyttelse mod 
nedsivning. Et andet eksempel er at kørsel med tomme vogne kan begrænses ved etablering af 
såvel modtagelse som aflevering af materialer. 

 
2. Eksempler på forskellige genanvendelsesscenarier med bæredygtig tilgang: Etablering af og 

erfaringsudveksling med at etablere støjvolde, diger, rekreative arealer, beplantningsprojekter – 
inspiration til at etablere og udføre bæredygtigt. Fokus på at overskudsjord er en ressource og ikke 
affald. Inspiration til at jordhåndtere bæredygtigt i både stor og lille skala. CO2 beregningsværktøj: 
Værktøjet kan bruges til at dokumentere reduktion af udledning af CO2 og til at sikre, at 
jordhåndtering foregår mest muligt ressourcebevidst. Der mangler værktøjer til at anskueliggøre og 
dokumentere den økonomiske side af sagen.  

 
3. Udarbejdelse af jordstrategier: Implementering af Region Midtjyllands skabelon i de enkelte 

kommuner. Hvordan sikres det at hele organisationen omkring et anlægsprojekt arbejder hen mod 
bæredygtighed; planafdeling, miljøafdeling, trafik- og vejafdeling, rådgiver, entreprenører, 
transportører og modtageanlæg. Herunder debat om udbud og udbudsform. Kobling til lovgivning 
vedr. indarbejdelse af ”bæredygtighedsklausul” i udbudsmateriale. Idé om tværfaglig tilgang, som 
kan understøttes af netværkets forskellige deltagere.  

 
4. Jordrensning og de muligheder der er for genanvendelse af renset jord: Jordrensning som tema, 

med gennemgang af forskellige typer rensning, jordtyper, forureningskomponenter m.v.  

Værdi/output 

• Socialt/økonomisk/miljømæssigt.  

• Netværkets udbytte skal være meget konkret og anvendeligt. 

• Konkrete værktøjer og erfaringer til at udarbejde analyser af jordstrømme, jordstrategier og 
helhedsplaner i kommunalt regi.  

• Hjælp til implementering af skabelon for udarbejdelse af strategier for håndtering af jord.  

• Konkrete scenarier omkring bæredygtige løsninger: støjvolde, diger, rekreative arealer mv.   

 
 


