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1. Forkammer,  2: Efterklaring  3. Nitrat dosering 

4. Slamdepot  5. Pumpe for aktivt slam   

6. Kontrol af N:P forholdet i udløb til recipient 

eller rodzone   Opfindelsen er baseret på, at  

nitrat  i  overskud i forhold til fosfor  har en 

gavnlig virkning på vandmiljøet.  
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Tegning: 

1.Forkammer med omrøring for iltning af suspenderet stof  med tilsat reguleret mængde 

i en anaerob proces, som erstatter sprinkleranlæg. 

2.Efterklaringsbassin med bundfældning af iltede organismer . Ved mindre anlæg kan 

hele processen foregå i én tank, 2, hvor både anaerob og aerob forrådnelse sker i 

tankens slamlager 4. 

3.Doceringsudstyr for tilsætning af Nitrat og eller Urea for bundfældning af Fosfor , 

tungmetaller, pesticider m.m.  Nitratbøssen er en simpel løsning på regulering af afløb 

fra sceptictank og trixanlæg, så de udleder overskud af nitrat. 

4.Slamlager for udrådning af  stof  med både anaerob og aerob forrådnelse. Med denne 

kombination af begge typer bakterier opnås størst mulig nedbrydning af stof, som det 

sker i et rodzone anlæg. Fosfor bindes til jernforbindelser til et tungtopløseligt stof, 

Polyfosfat eller Strengit.  Fosfor kan i en mangelsituation om mange år udvindes af disse 

rodzoneanlæg som ny gødning. 

5.Ved tilførsel af aktivt slam til forkammer, startes den anaerobe forrådnelse. 

6.Rejektvand med afløb til nedsivningsanlæg, eller mineraliserings   anlæg, baseret på 

grøn rensning ( Rodzone anlæg ), eller til recipient, hvor afløbet er uskadeligt, når   N:P 

forholdet  er korrekt 7:1, eller gerne langt derover, (20:1). 

Patentkrav:   Tilsætning af nitrat, NO3  eller Urea (NH 2)2CO  til processen i et 

renseanlæg, der medfører, at forholdet  N:P er større end eller lig med 7:1 efter vægt i 

udløbet  til recipient eller nedsivningsanlæg, kendetegnet  ved, at doseringen 3 i indløbet  

styres af en kontrolenhed ved udløbet, som manuelt eller computerstyret  synkroniserer 

tilsætningen af iltningsmiddel, så rette forhold N:P > 7: 1 overholdes. 

 



 Tema om Drivhusgasser.  

 Al postyret  om  drivhusgasser  er  et  verdenshistorisk  bedrageri, som betyder, at 

enorme  milliardbeløb nu skal cirkulere mellem landene til fordel for en stor 

gruppe eksperter, som er opstået i kølvandet på hele ophidselsen.  Eksempel: 

Ålborg Portland skal betale 90 mio /år i afgift. 

 Drivhusgasser:  CO2 , NOx , CH4, Metan er alle deltagere i et kredsløb, hvor de 

gradvis forsvinder  ud af atmosfæren og derfor ikke kan deltage i nogen form for 

opvarmning. 

 CO2  forbinder   sig med vand i regndråber og vanddamp og danner kulsyre, som 

falder til jorden ved første regnskyl 

 NOx  fra   udstødningsgasser stiger til vejrs og forener sig med vanddråber til 

Salpetersyre, HNO3, som også falder ned igen 

 Det  samme   sker  med  Metangasser, ( Koprutter ).                  Disse syreregne er 

med til  at  ætse vore  bygningers  kobbertage, marmorpynt, og alt kalkholdigt.  

 Nedsivende syreregn opløser kalkbjergarter og danner store  drypstenshuler  eller 

Jordfaldshuller og  Karstdannelser, som er kendt overalt på jorden.  Møns Klint er 

et godt eksempel. Dronningestolen var  et  resultat  af  Karst , som strakte sig 

langt ud i Østersøen. 

 Karst  er forklaret i mit leksikon: Geologica, siderne 477 til 519 forlag  ullmann. 

WWW.ullmann-publishing.com 
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 Syreregnen  består af kulsyre, salpetersyre, 

svovlsyre  m m. Med regnen tilføres muldjorden 

nødvendigt  kulstof til formuldning og nødvendig 

nitrat  som gødning samt svovl og andet. 

 Havet tilføres nitrat, som fremmer denitrifikation  

og binding af fosfor i sedimentet som Polyfosfat . 

CO2 indbygges og lagres  i koraller og 

kalkaflejringer og er dermed ude af kredsløbet.  
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Måling af  CO2 gasser  i atmosfæren. 
Det  virker betænkeligt, beregnende, når den institution, der skal 

kontrollere væksten af  CO2 I atmosfæren henlægger de fintmærkende 

instrumenter  til toppen af Mouna Loa på Hawaii, som er en aktiv vulkan, 

der som bekendt udsender store mængder CO2 . . 

Tror man, at de drivhusgasser, der stammer fra fastlandenes industrier, kan 

nå at manifestere sig på toppen af en ø midt ude i Stillehavet, når det 

meste af gasserne falder ned som syreregn på vejen derud.?   

Ppm betyder part pr million. Atmosfærens indhold af CO2  er vokset fra10 

til  380 ppm indtil nu. 370 ppm er i virkeligheden 370  cm3/ 1000 L. 

Eller  370 cm3 /1000x1000 cm3.   Eller 0,037 %  som også vist i Wikipedia. 

Og det er resultatet efter , at der er udledt CO2  fra tidernes morgen til  

atmosfæren fra vulkaner , og nu fra  alle industriens forbrændings 

produkter.  At alle disse udledninger  gennem millioner af år kun vil give en 

dyne på o,037 %  er en stor usandsynlighed.  Og det skyldes, at alle 

drivhusgasser konstant falder til jorden som syreregn, og dermed 

forsvinder ud af atmosfæren. Teorien om drivhusgasser og global 

opvarmning er rent bluf.  Pressen guffer det l sig, og befolkningerne spytter 

lydigt i kassen, Fordi man snedigt bruger en hidtil ubenyttet  måleenhed, 

ppm, part pr million. Uha, det lyder vel nok af meget. 

Hvor er de videnskabsmænd , som ikke får andel i milliarderne ? 
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Hvorfor  har iltindholdet i atmosfæren har været  konstant 21 %  igennem millioner af år ?  

Og luftens indhold af kvælstof  konstant , 78  % 

Ilten har jeg følgende forklaring på : 

Ved et fysikforsøg  DTH lagde man et tørt stykke trøsket træ i et glas uden låg i 

atmosfærisk luft. Da man tilsatte ren ilt fra en flaske, brød træet i  brand.  

 Det viser, at ilt er i stand til at ilte eller selvantænde tørt materiale, når ilt koncentrationen 

overskrider normalen 21 %.. 

Hvad sker i naturen ?  Iltindholdet vokser konstant på grund af planternes foto 

syntese og frigivelse af ilt. Når iltindholdet overskrider grænsen for selvantændelse, sker 

der en nedregulering af iltindholdet, som det altid har gjort. 

Tørke i lang tid efterlader hele landsdele, som kan bryde i brand. Og det gør de. 

I Australien og Californien sker store steppebrande efter lang tids tørke. 

Uforklarlige brande i  Nordjylland og i tørre halmlader i Sønderjylland kan måske i visse 

tilfælde skyldes selvantændelse på grund af iltoverskud i hele området. 

Med brandene udvikles enorme mængder CO2, som stiger til vejrs og falder ned som 

syreregn.  Se billede 62. Denne regn indgår i dannelse af Karsk  og drypstenshuler , og den 

forårsager nye aflejringer af  koralkalk , kridt , marmor, Dolomitter osv., hvorved den 

overskydende ilt  langtids deponeres i undergrunden, som det altid er sket.. Iltkonstanten er 

genoprettet., 21%.    Kvælstof indholdet reguleres ved denitrifikation til 78 %. , billede 47. 

DVS, at al afbrænding af  fossil brændstof, kul, olie, træ er til fordel for  vor  nuværende 

levestand.           Stop hysteriet om drivhusgasser  og global opvarmning og CO2. afgifter, 

der kun tjener til aflønning af nye langhårede teoretikere. 
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På billede 13 ses et groft eksempel på tilsvining med blågrønalger i 

fjorden som resultat af direkte udledning af urenset kloakspildevand 

fjorden rundt. 

Når dette svømmelag dør, synker det til bunds. Der er anaerobe og 

aerobe bakterier klar til nedbrydning. Men det kræver rigelig med ilt. På 

grund af algerne er der opstået iltsvind, som jager faunaen på flugt eller 

den dør på grund af gift fra algerne, toksiner.    Hvis der er overskud af 

nitrat i vandet i forhold til fosfor, N/P > 7:1, vil Bakterierne tage ilten fra 

nitraten til deres nedbrydning af algerne.  Derved bindes fosfor til kalk og 

jernpartikler i bunden til tungtopløselige stoffer , Strengit og polyfosfat, så  

fosfor er ude af kredsløbet, og der dannes i stedet for sunde grønalger, 

som er næring for alt kræet i vandet. De æder de grønne alger, og 

vandet er igen klart.   Ved processen deles nitraten, og kvælstof N2 

frigøres og stiger op i atmosfæren, som derved  opnår sin normale andel 

på 78 % . Det kaldes denitrifikation. 

Se også billede nr 66 om iltens konstans. 
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1. En normal boring danner ved pumpning en såkaldt sænkningstragt 

omkring borerøret, fordi pumpningen suger vand til sig fra alle sider. 

2.  I sænkningstragten er der undertryk i porevandet. Tragten virker som 

trækpapir på overfladevand, der derfor ledes ned til grundvandsreserven. 

Forurening af en ubeskyttet boring sker på grund af uvidenhed om dette og 

ikke på grund af overforbrug af sprøjtemidler i landbruget og i byområder. 

2. Boring beskyttes med en kappe af stampet ler, eller beton med fald bort fra 

borebrønden, så vand fra oversvømmelser med  inficeret vand bortledes. 

. På flad mark er grundvandet beskyttet af en kappe på 30 meter moræne, der 

fast holder fremmede stoffer. Det er først ved  gennembrydning af denne 

skorpe, at forurening sker. En artesisk boring kan vise det rene ubesmittede 

grundvand og tjene som reference grundlag. DN: 300 - 400  boringer lukket på 

grund af pesticider.  Dette er ren misinformation uden nogen form for bevis. 

Undgå pesticider i vandboringer 

1) 2) 



Om Artesiske Boringer 
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Navnet stammer fra landskabet  Artois i Frankrig.. Der borede man ned i 

vandlommer, som stod under højt tryk fra bagvedliggende reservoirer. Trykvandet 

sprøjtede frit metre op i luften, uden pumpning. Samme fænomen kan findes på 

visse boringer på midt Sjælland, hvor vandet strømmer til overfladen uden 

pumpning. Dette vand er reference model på et kemisk rent grundvand, som kun 

indeholder  stoffer fra undergrunden. CH4 , Methan  fra underliggende gasforekomster 

kan forekomme.. Den kan fjernes ved kraftig iltning. Ellers kan Methan udvikle  ledorme  i 

drikkevandet.  Brøndborerens skræk.  Pesticider , Colibakterier , Nitrat,  og andre skræk 

kemikalier kan kun nå grundvandet ved boringer, som ikke er  beskytte t, som ovenfor vist. 

På en normal behandlet  landbrugsjord,  bindes gødningsmidlerne  og  sprøjtemidler i de 

øverste jordlag, hvor de bindes til kalk og jernpartikler , som findes overalt. Dette kan 

efterprøves ved udtagning af jordprøver i  spring med 5 meter. Det er aldrig gjort, fordi det 

strider mod gældende politiske  skrækvisioner om  grundvandsforurening.  

Lukning af boringer  i hundredvis er  en overreaktion. Man  medregner alle lukninger, som er 

en følge af  udviklingen.   Jeg har bygget 12 vandværker her i nær området. Alle er lukket på 

grund af tilslutning til større værker , og ikke på grund af forurening.  Samme må gælde for 

andre områder. 

Det er aldrig bevist, at nitrat er sundhedsfarligt, eller at det er skadeligt i vandmiljøet. ! ! 

Derfor udbedes et bevis på , at nitrat er skadeligt. Rejs spørgsmålet i tingets spørgetid.  Det 

har jeg provokeret til gennem mange år.  Men tiden er gået med usaglige postulater. 

Mange spildte milliarder på en forkert  teori er baggrunden for landets økonomiske krise.   

Med en stædig fastholden af teorien, fortsætter krisen . 

 

 



                        Besparelser 
      Erkendelsen af, at nitrat er gavnligt , kan betyde  

      besparelser i milliardklassen til fordel for landet 

Alle renseanlæg kan fritages for rensning for nitrat og 

derefter ombygges til NITRO Rense anlæg.. 

Landbruget kan opnå større udbytter, bedre brødkorn. 

større eksport. Plagsom kontrol overflødiggøres.  

 Drivhuseffekten omsættes til syreregn.  Derfor ingen 

 CO2 afgifter. ( Karst ) 

Hermed er der penge nok til genopretning af Danmarks 

økonomi og velfærd: Skoler , ældrepleje, børnehaver , 

sygehuse, og erstatning af alle nedskæringerne. 

Tag nu og efterprøv disse påstande. !  

Det koster kun modstand fra Miljø professorerne. 
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Her er stof  til en  ny politik :                          
 

Program: 
1.Oprydning  i   Miljøstyrelsen 
    Omskoling af  teknikere. 
2.Nitratens positive  rolle                   
efterprøves   
3. Derefter nye Miljølove og 
skrotning af de gamle 
4. Drivhusgasser og  Syreregn. 
Teorien efterprøves  
5 Grøn Energi  til erstatning for 
fossil.     
  6 Atomkraft revurderes med 
nyeste teknik  (Bjerg anlæg  hvor 
reaktoren gemmes  i bjerghaller, 
og hvor kraftstationen står ude i 
det fri .Energikilde ( Thorium ) 
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Advarsel 



Med denne undertavle på en normal vigepligtstavle advares 

bilister om hajtænder  og vigepligt, selv om vejbanen er belagt  

sne.  Alle kørelærere bør undervise i dette faremoment,  som 

koster mange  menneskeliv i uforklarlige ulykker. 



Dette resume er resultat af mange års studier og forsøg.   

Hvis Miljøstyrelsen ikke kan bevise deres teori om nitratens skadelige 

virkninger, er det fordi, den er i strid med naturlovene.     Al 

menneskelig adfærd skaber forurening. Den eneste form for 

rensning , der findes, er opbygning af nyt stof ved fotosyntese, 

klorofyl og solenergi. 

Copyright: John Schmidt, Civilingeniør. Forskningschef i Dybsø Miljø 

Undersøgelser,  Brandelev, 4700 Næstved. 

Projekter til grøn rensning tilbydes  kommuner og især landmænd og 

parcelhusejere, som afventer dyre løsninger.  Foredrag tilbydes: 

Dette Dias Show kan rekvireres på Mail:  js@post7.tele.dk.   

Donorkonto: 0697-000165-2095. 
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