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Denne  præsentation er  indledningen  til en ny politik i 
Danmark, baseret på ærlige,  upolitiske forsøg. 

Miljøpolitikken er kørt af sporet, og har kostet  

landet utallige milliarder, fordi den hviler på en forkert 
naturstridig teori :    Nitrat ( Kvælstof ) er uden bevis 
udnævnt til synderen i havmiljøet. Fosfor er frikendt. 

I dette dias show viser jeg, at nitrat er et gavnligt og 
uundværligt iltningsmiddel, som hindrer iltsvind i 
havmiljøet.  Påstanden er baseret på 25 års forsøg i Dybsø 
fjord ved Næstved.  

Når denne teori  er  blevet anerkendt, må tidligere 
vandmiljøplaner skrottes og erstattes af nye reviderede   
planer.  Mange hundrede spildte milliarder kan spares om 
året ved at ændre rensemetoder efter NITRO  metoden, 
som her forklares i følgende dias show. 
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Ved kloakudløb ud for  5 gamle huse er  der 

opstået  en selvplantet tagrørsskov .                     
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Herfra slipper ingen næringssalte ud . Stoffer aflejres i 

rodzonen  for  evigt. Således opstod  kullejer i fortidens 

floddeltaer.  Tagrør fordamper 1700 mm vand om året 

Normal nedbøren er 700 mm/m2. Altså fuld balance mellem 

tilløb og fordampning, og der ledes ikke vand ud i fjorden. 

Kun tidevand strømmer ud og ind og medtager den næring, 

som livet i havet også har brug for. 

 

Tagrørene er nøje tilpasset mængden af 

spildevand fra husene.  
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Christiania: Alle beboelser er nu tilsluttet godkendte 

rodzone anlæg som dette.   Stadsgraven atter ren   i  2012. 

Dette er anlægget fra en enkelt husstand. 
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Om Rodzone anlæg 
 

Rodzoneanlæg med Tagrør er kommet i miskredit, fordi myndighederne gennem mange år har 

nægtet at anerkende mine forsøg i Dybsø fjord. De er blevet politianmeldt og forbudt. Men nu er 

tiden inde til, at den mest rationelle løsning på spildevandsforurening kommer frem i debatten om 

detailkloakering af hele landet med resultatet : Danmark konkurs.  

Sammenligning. 

Rodzoneanlæg Pilerense anlæg 

Pladsbehov pr husstand med 5 pers.:    25 m2 140-300 m2 

Levetid, mindst 100 år;  
med vækst i højden 2 mm pr år i tørvelagret.                                                                                      

30 år 

Årlig drift af tank                                      , 0 kr.   
Ved tilsætning af Nitrat kan spildevand 
omdannes til nedsivning                                                                          

 
Tank tømmes årligt 
Pil skal fjernes hvert tredje år. 
Hvis anlægget oversvømmes, skal overskuds 
vandet køres til kommunalt renseanlæg. 

Virker også om vinteren, da temperaturen i 
rodzonen er mindst 6o C

 
på grund af kemiske 

reaktioner og isolation af nedfaldne planter.                                                                       

Kan bundfryse om vinteren,  
Ingen aktivitet, når bladvækst er gået i stå. 
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Vejledning i anlæg af rodzone anlæg:   Muld fjernes. Kan evt.  danne vold 

om anlægget. Bassin udgraves i korrekt niveau. Jord fjernes. Hvis der er 

mulighed for nedsivning, undlades membran. Nær boringer og 

vandindvinding udlægges membran. Tagrør hentes med en lastvogn med 

grab fra en eksisterende tagrørskov i et kystområde. Den er nemlig født i 

saltvand, og kan tåle salttilførsel. Rodzonen tages i fuld dybde til 

oprindelig bund. To lag på en stor lastvogn er nok til et anlæg til en enkelt 

husstand. Tagrørene udlægges fra lastvogn i et jævnt tæt lag med 

rødderne nederst. Læg nøddesten i en rende i indløbet. Tilsæt gødning 

NPK, og anlægget er straks i drift. 

Før anlægget sættes en bundfældnings tank til opsamling af grove 

urenheder. 25 m2 er tilstrækkeligt til én husstand. Se billede fra Hjarbæk 

fjord. Det viser et naturligt anlæg i balance med tilførsel fra en husstand 

gennem lang tid. Ca 25 m2. Der skal ikke være afløb, da al væske 

fordamper. Til  unormalt skybrud kan der indsættes et overløb. 
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Husstands anlæg, der betjener én familie:   25m2. 

 Indløb  belægges med nøddesten  



Basnæs Mølles laboratorium 
For Dybsø Miljø Undersøgelser i 25 år. Landgangsbåd  og forsøgs- 

område med 40 ha  tagrør  fjorden rundt. 
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 Fjorden  blev i 1991 i tagrørskovene renset 72% for 
fosfor  i forhold til husstande . Kun  Kyllebæk  
amtsvandløb manglede. 

                Dybsø Fjord med  

4 forsøgsområder 

Basnæs havn  

Kostræde 

Svinø Camping Grøn farve fjorden 

rundt er eksisterende 

tagrørsskove, 40 ha. 
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Basnæs, med Kloak, med N= 41 og P= 680 

Møllekrog 
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N er nitrat og P er fosfor, målt af Rowesta, 

Næstved 



Dybsø 

Møllekrog ved Basnæs 

1987: Værste forurening i fjorden. 
Mågerne fra Dybsø kunde gå på svømme-

laget og de havde et mægtigt ædegilde på 

død fiskeyngel.  Store områder af fjorden så 

sådan ud.      Da begyndte mine forsøg. 
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1987. Kloak fra Svenstrup og Vejlø i 

Nylandskanalen blev pumpet  til 4 ha 

tagrør og fordelt over engen. Forsøg:1 

Møllekrog 

Nylandskanal med kloak fra 

Svenstrup og Vejlø byer 
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Der blev pumpet 1000 m3/døgn  
. Håndgravede fordelingsgrøfter  ledte 

vandet ud over et område på fire ha. 
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4 ha rodzone , som opstod, da 

dæmningen blev  bygget for 300 år 

siden. Tagrørene var gennem  årene vokset 

ud mod kysten og havde efterladt engen godt 

udsultet for næringsstoffer.  
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Efter pumpning eet år: Var væksten så 

kraftig, at tagrørene lagde sig ned efter en kraftig 

tordenbyge.  Al den grøde blev fjorden befriet for. 

Pumpestationen startede ikke den sommer. 

.Balance mellem fordampning og nedbør.   

Pumpning Hertil 
Afløb til fjorden 

næste billede 
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Rodzoner virker også om vinteren, da gamle tagrør danner et 

isolerende  lag, og da den kemiske omsætning  holder en 

temperatur på mindst 6 grader celsius året rundt.  

Vandet fra et kontrolleret  udløb er helt rent.  Jeg  drak af  

kloak vandet  fra Svenstrup/Vejlø byer, når tekniske udvalg 

var på besøg. Det turde ingen gøre med udløb fra deres egne 

tekniske  renseanlæg. 

Udløbsrør fra kontroldræn 
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Fy dog !  Det må 

man ikke .  IHO ! 
Ikke her opfundet.  

Da jeg bekendtgjorde mine resultater kom 

reaktionen fra amtet.     Politianmeldelse !! 
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Vejlø Svenstrup 
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På pumpestationen hævedes vandstanden i 

kanalen   een meter. Der blev ikke pumpet mere den 

tørre sommer: Vandet steg op i drænrørene, hvor 

udskillelse af okker blev blokeret. Fuld balance mellem 

nedbør og fordampning blev opnået.  Ingen okker ud.   
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 Kloakvandet fra byerne omkring fjorden blev  i et 

enormt kostbart projekt pumpet til  store  

kommunale renseanlæg i  Næstved, Vordingborg og 

Fladså    5 millioner er nævnt. 

  Man  sprang  Basnæs havn over.  

 Fjorden blev omgående ren , da  al kloak blev 

bortledt 

 Afstrømningen  inden for vand  skellet  ( vist med 

grøn farve nedenfor ) med overskud af nitrat 

ændredes ikke.  

 Forholdet mellem fosfor og nitrat skal være 

1:7 eller mindre for at få et rent havmiljø.   ( 

1:10 ) 23 



 

Al kloak til fjorden blev 1991  pumpet til fjernere, tekniske 

renseanlæg i  Næstved, Vordingborg og Fladså kommuner  

Vandskel 
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KOSTRÆDE 

JARS 

SKOV 

BASNÆS  

HAVN MØLLE 

KROG 

Ren blå fjord 

Fjorden blev omgående ren , da al kloak blev fjernet.      

Man undlod dog  at medtage Basnæs havn og Kostræde 

By. som stadig udleder urenset spildevand. 25 
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Udløb 
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Pumpestation 

        

Dige 

Udløbet  lukkes 

Ny gravet rende 
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Hævet Dige 

Ren Fjord udfor 

anlægget    

Eksisterende 

tagrørsskov 
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Svinø Camping.  200 personer.   

Sommer  1990       forsøg nr 4. 

Kloakudløb her 
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Nyt afløb til 4 ha tagrør 
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Nyt  gravet  afløb til eksisterende 

tagrørsskov. 4 Ha 
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     Udløbet hævet  en halv meter, så 

vandet presses gennem rodzonen.   Ingen 

pasning med ren grøn rensning. Ren fjord igen 
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Kyststrømme  fra  tidevand 

Nylandskanalen
N.1460. P:98 

Nitratstrøm  fra landbrug 

Fosforstrøm fra 
Basnæs N:41. P:680 

  Ren Fjord 

Nitratstrøm fra landbrug 

NYLANDSKANALEN, RENT LANDBRUG 
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 Forsøg nr 4: Basnæs gadekær  

juni måned   med Nitrat 0 mg/l,  

fosfor 53 mg/l og  tykt lag af  

Blågrønalger .  2007 
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Basnæs gadekær, juli måned 
Efter tilsætning af 50 kg nitrat: Rent Gadekær 
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Søerne i København var i 2011 fyldt 

med Blågrønalger .  Her hjælper kun 

Nitrat.  Se Basnæs gadekær. 



Kloakudløb uden rensning.  N: 41, P: 680   
N står for kvælstof. P står for fosfor 
(Rowestas laboratorium ) 

Basnæs havn med kloakudløb 

direkte ud i fjorden 
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Basnæs Havn belagt med alger   fra 

det direkte kloakudløb.  Tagrørene i 
baggrunden er opstået som følge af denne 
tilsvining. I havnen er tagrørene fjernet. 

41 

Kloakudløb her. 



 

Basnæs Havn 

Eksisterende Tagrørsskov 
Kloakudløb 

Enkel løsning. Velegnet til forsøg med grøn rensning.   Afslået 

af Næstved kommune, amt  og  naturklage nævn:    Begrundelse:  Det kan 
ikke udelukkes, at  rodzone anlægget  vil medføre en væsentlig påvirkning af 
det internationale naturbeskyttelses område. ! !   Overtrædelse af lov om 
naturbeskyttelse § 3, der siger , at man skal anvende en simplere løsning, 
hvis den findes .                                    Groft eksempel på Magtfordrejning !! 
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Iltsvind  Trods alle 

vandmiljø

planer er 

det stadig  

samme 

områder, 

med 

iltsvind, 

nemlig 

dem med 

afløb fra 

byernes 

kloaker 
Samme områder med iltsvind  i alle 

årene fra 1987 til i dag, 2012. 43 



Danmark rundt, set fra satellitter. 

Billederne kan ses på Google 

Earth og Google Map. 

Østersøen belastes med blågrønalger 

efter store regnskyl med fosfor  fra 

kloakkerne  i Østeuropa  

Blågrønalger 

Oder og Wisla 
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Næstved renseanlæg  fylder fjorden med alger 

Gaunø 

Madelund ENØ 

Fladså 

Alger  langs 

alle kyster 

Udløb Næstved 

renseanlæg 



Madelunds Eng 

Dræn uden kloak,   Nitrat 2020,    

Fosfor: 98 ,Nitrat: 2020 

GAUNØ 

Pumpestation og dræn fra stort 

landbrugsområde på Gaunø 

Alger fra Næstved renseanlæg 
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Nitrat  neutraliserer 

algerne 



FLADSÅ 

Fladså med udløb i Fladset ved Gaunø  

Alger fra Næstved  Renseanlæg 

47 



Bevis 

Hvor der er udløb fra rene landbrugsområder uden kloak, er der altid rent 

vandmiljø. Målinger viser, at der altid er overskud af nitrat i disse udløb. 

På satellitbilleder fra Google Earth kan man gå Danmarks kyster rundt og se, 

hvordan nitrat fra landbruget neutraliserer fosforen og  blågrønalgerne fra   

byernes kloaker:  Her vises typiske eksempler: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         

  

                                          

  

                                                                            Tude Å , nord for Halsskov 

                     
Evengrøften, udløb i    Fladså udløb i Fladset   Lammefjords udløb 

Præstø fjord                  ved Gaunø                      i Holbæk fjord   

 

Madelunds Eng, Gaunø vest 

Nitrat, 2020, Fosfor 98 

 Dybsø  fjord 

Nitrat,1460, Fosfor, 98 

 

Ålborg vest 

RY  Å 

Blågrønalger her ! 

Alger fra Præstø 

renseanlæg 
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RY Å  fra stort landbrugsområde i 
Nordjylland  udmunding i 
Limfjorden. Nitrat møder fosfor. 

ALGER FRA ÅLBORG 
RENSEANLÆG 
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Regnvandsbassin ved Kalbyris vej, Næstved 

Bassinet fyldes med kloak ved stærke regnskyl. Det pumpes 

derfra  videre til  renseanlægget for fjernelse af nitrat. 

Ved tilsætning af nitrat kan vandet ledes direkte ud i Susåen 

.ligesom det rene vand i Basnæs gadekær.   

. Store besparelser  på landsbasis i  Kroner og CO2 50 



Langs med 
Nylandskanalen, 
Gaunø 

Et helt uhyrligt spild af god agerjord, når  det viser 

sig, at nitrat er gavnligt, og pesticider fastholdes 

og nedbrydes i  jorden, og fosfor bindes til kalk og 

ler partikler  i  jorden. 51 
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August 2008 
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Svar fra miljøstyrelsen: 
Det kræver mindst et år og et større antal 

prøveudtagninger  at bevise, at nitrat er 

skadeligt.       Og dog  har man postuleret det 

siden 1987 ! !  ? ?  
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Dias Dias tilshow  side C0012tilshow  side C0012 

Efter min rykker året 

efter, stadig intet 

bevis, men en 

sædvanlig 

opremsning  af hvor  

dygtige man  er til at 

udnytte den danske 

befolkning, uden 

resultater. 

Dette er et indirekte bevis på min teori 

 I en rykker året efter, 

stadig intet bevis. Men kun 

snak udenom. 

November 2009 
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Udgift  til årlig drift, ca 35  millioner Ifølge tal 

fra Næstved  renseanlæg.  Kloakering på 

landet: udgift, 1 milliard over 10 år. Her kan 

virkelig spares til bedre formål  ! !  
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Alger fra renseanlægget 

Renseanl. 

Foreslået rodzone anlæg til  

slambehandling 

Rodzone 

VORDING

BORG 
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At rense 1000 m3 spildevand på et stort renseanlæg 
medfører følgende: 

Forbrug af 900 kg kul på SEAS. 

Forbrug af kemikalier, 233 kg, som medfører følgende  
affaldsproblemer: 

Spildevandsslam, 237 kg 

120 kg flyveaske; 28 kg slagger 

CO2 udslip, 2200 kg. 

Alt at sammenligne, med 4 ha rørskov ved forsøget  i 
Møllekrog.  O forbrug; O affald. 

Forsøg nr 1. 
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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. 

 

 



60 



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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John Schmidt, Civilingeniør. Brandelev, Rådgivende ingeniør, 

Kloakmester , Forskningschef i Dybsø Miljø Undersøgelser. 

 4700 Næstved. T: 55540248. Mail: js@post7.tele.dk. 


