GENBRUG MADAFFALD
Så vi kan bruge energien

Gammel mad
- ny energi
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Rundt om madaffald

2.

1.

Du skal bruge en papirpose til
at putte madaffald i. Papirposen
skal du lægge i beholderen til
madaffald.

Madaffald indeholder værdier, der
går tabt, hvis vi ikke genbruger det.

3.
Skraldemanden
tømmer beholderen
i en skraldebil med
to rum, så restaffald
og madaffald ikke
blandes.

SORTERINGSANLÆG

6.
Når bakterierne ikke kan spise
mere af madaffaldet, pumpes
det ud af anlægget og bruges
som gødning. På den måde kan
man aflevere fosfor og kvælstof
tilbage til markerne, hvor der er
behov for det.
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7.
Gassen kan bruges i en
generator, som producerer
strøm og fjernvarme.
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4.

SORTERINGSA

Madaffaldet samles i store
lastbiler, der kører til en
fabrik, som sorterer affaldet.

5.
Når man har fjernet det
fejlsorterede affald, som ikke er
madaffald, bliver affaldet kørt til et
bioforgasningsanlæg. Her spiser
nogle bakterier madaffaldet og
omdanner det til gas.

Fra mad til gas
Madaffald

Fjernvarme og strøm

Det er vigtigt, at man kun bruger de brune papirposer til sit
madaffald. De brune papirposer kan nemlig bioforgasses.
Det kan plastikposer ikke.

Biogassen kan man bruge som brændstof i en generator
En generator er en maskine, som kan producere strøm.
En generator skal køles ned. Det gør man med vand. Det
giver varmt vand. Via en varmeveksler overføres varmen
i kølevandet til vand, der kan anvendes som fjernvarme til
opvarmning af boliger.

Madspild
I stedet for at smide mad ud, er det bedre, slet ikke at smide
mad ud.
• Køb kun det du har brug for
• Tilbered kun det du/I kan spise
• Hvis du alligevel lavede for meget mad, kan du fryse det
ned til en anden dag
• Opbevar maden på den rigtige måde
Der er flere fordele ved at bioforgasse madaffald i stedet for
at brænde det:
• Biogas kan man gemme og vente med at omdanne til
strøm og varme, til man har brug for det. Hvorimod man
ikke kan gemme den varme man får, når man brænder
affald.
• Når man bioforgasser affaldet, kan man aflevere fosfor og
kvælstof tilbage til naturen.

Faktaboks:
VIDSTE DU … at et kg madaffald kan blive til biogas
og producere strøm nok til, at en elpære kan lyse i 33
timer?

Følgende spørgsmål knytter sig til genbrug af madaffald

Spørgsmål:

1.

Madspild koster danskerne 11,6 milliarder kroner om året.
I Danmark boede der den 1. januar 2016 omkring 5,7 millioner
mennesker. Hvor meget koster madspild i gennemsnit hver
dansker om året?

2.

I Danmark smider husholdningerne 260.000 tons madaffald ud
om året.
Den 1. januar 2016 var der i Danmark 2.654.585 husstande.
Hvor mange kg smider hver husstand ud om året?

3.

Hvor mange kg er det i gennemsnit om dagen?

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 26 56
Telefax: 76 29 27 40

4.

Med et kg madaffald kan man producere strøm nok til, at en
elpære kan lyse i 33 timer. Hvor lang tid kan den lyse med en
dags madspild?

teknikogmiljo@horsens.dk
www.horsenskommune.dk
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