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VI LEVERER MILJØRIGTIGE 
LØSNINGER TIL VORES KUNDER

Med produkter og viden indenfor forbehandling, proces, slambe-
handling, installationer ”uden for hegnet” og egen serviceorg- 
nisation har vi siden 1997 indtaget en central placering i markedet 
for vandbehandling på både offentlige og private renseanlæg og 
vandværker i Danmark. 

En af vores spidskompetencer er separation af organisk og uor-
ganisk materiale i forskellige væsker. Til løsning af denne opgave 
har vi gennem årene leveret mere end 100 installationer opbygget 
omkring vores egenproducerede Stjernholm Sandvasker. 

Siden 2015 har vi markedsført et system til separation af gylle  
og sand hos både danske og udenlandske mælkeproducenter  
som bruger sand i køernes sengebåse. Også her med Stjernholm 
Sandvasker og vores specialviden som afgørende faktorer.

Danmarks internationale førerstilling 
indenfor miljøteknologi platform for eksport

Den viden og teknologi vi siden 1997 har erhvervet os på det  
danske marked, har vi de seneste år brugt som platform for et  
målrettet indtog på en række eksportmarkeder.

Vi er allerede etableret med eget selskab i USA, hvor vi også har  
samarbejde med en række forhandlere, som hjælper os med at  
introducere vores mest eksportegnede produkter til både spilde- 
vandsbranchen og landbrugssektoren.

Sideløbende er vi i kontakt med flere potentielle aftagere indenfor 
specielt den Kinesiske landbrugssektor, hvor vores system til sepa-
ration af sand og gylle har store muligheder. Vi er samtidig åbne 
for at indgå samarbejder indenfor spildevandsbehandling, ligesom 
vi også løbende vurderer mulighederne for samarbejder på andre 
eksportmarkeder.

Bedst til samarbejde med værdi 
der gavner miljøet

Hos Stjernholm A/S arbejder vi efter et samarbejdskoncept, som vi 
kalder Samarbejde med værdi. Vi ønsker at vores fælles kompeten- 
cer udnyttes maksimalt, så vi altid leverer bæredygtige løsninger  
med hensyn til økonomi, miljø og CSR.

Søger du kontakt med en virksomhed, som bygger samarbejdet 
med sine kunder og leverandører på gensidig tillid og en åben og 
ærlig dialog, glæder vi os til at høre fra dig.

Stjernholm A/S er en Handels-, produktions-, ingeniør- og rådgivningsvirksomhed med speciale i  
innovative miljøløsninger til renseanlæg, landbrug, biogas og den kemisk/tekniske industri.

MILJØØKONOMI

CSR



MINDRE UDLEDNING
MERE GENBRUG

SANDVASKER

Sandvaskeren vasker 
effektivt organisk materiale 
fra sandet og efterlader et 
minimum af sandpartikler 
i rejektvandet.

SAND-GYLLE SEPARATION

Fra rågylle med sand til afsandet gylle 
til biogas og rent sand til genbrug

MEKANISK FINRIST

Effektiv separering af  
ristegods i tilløbskanaler

OVERLØBSRISTE 

Reducer forureningen fra 
overløbsbygværker med 
Stjernholms selvrensende 
overløbsriste

OXXOFF

OXxOff er et værktøj med 
sensor som bruges til let at 
nedsætte energiforbruget 
med 25% uden effektfor- 
ringelser

RISTEGODSVASKER

Ristegodsvasker som 
sikrer effektiv transport 
og afvaskning for organisk 
materiale
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Hos Stjernholm A/S tilbyder vi udelukkende produkter, som i ét eller andet omfang bidrager til opfyldelse af FN’s Verdensmål. 

For at synliggøre hvilke mål og hvilke initiativer, der er tale om, har vi for hvert af vores eksportprodukter udarbejdet  
en oversigt over mål og initiativer.

Oversigterne kan findes 
samlet på vores hjemmeside på 
www.stjernholm.dk/sdg/

Overordnet arbejder vi med Verdensmål nr. 17, ”Partnerskaber for Handling”.  
Dette mål flugter fuldstændig vores samarbejdskoncept, Samarbejde med værdi.

VORES LØSNINGER PEGER IND I FN’S VERDENSMÅL

PARTNERSKABER FOR HANDLING 

RISTE TIL OVERLØBS-

BYGVÆRKERINITIATIVER, DER BIDRAGER TIL FN’S VERDENSMÅL

BESKRIVELSE

De to forskellige typer af automatiske, selvrensende overløbsrist
e 

er til 
indbygning i overløbsbygværker. Begge rist

e er patenterede 

både den hydraulisk drevne vertikale rist
 type VR og den motor-

drevne rist
 type RO. Begge typer er konstru

eret til 
optimal tilb

age-

holdelse af rist
egods, so

m derefter ledes til 
renseanlægget. Ristene 

minimere altså udledning af ris
tegods til

 recipienten og dermed 

skånes miljøet, lig
esom der spares udledningsudgifter.

Verdensmålene er sorteret efter bidrag  

– dem med det højest vurderede bidrag er øverst.

17.7

Fremme udvikling, overførsel, udbredelse og 

spredning af miljømæssig fornuftige teknol-

ogier til udviklingslande på gunstige vilkår, 

herunder koncessionsvilkår og begunstigede 

vilkår, efter gensidig aftale. 

6.3
Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved 

at reducere forurening, afskaffe affaldsdump-

ing og minimere udslip af farlige kemikalier og 

materialer, og ved at halvere andelen af ube-

handlet spildevand og væsentligt øge genan-

vendelse og sikker genbrug globalt.

12.4

Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig fors-

varlig håndtering af kemikalier og affald i hele 

deres liv
scyklus, i o

verensste
mmelse med de af-

talte internationale rammebetingelser, og deres 

udledning i lu
ft, v

and og jord skal væsentligt 

reduceres for at mindske deres negative ind-

virkninger på menneskers su
ndhed og miljøet.

14.1

Inden 2025, skal alle former for havforuren-

ing forhindres og væsentligt reduceres, især 

forurening forårsaget af landbaserede aktivi-

teter, herunder havaffald og forurening med 

næringssto
ffer.

STJERNHOLMS INITIATIVER

Ristene er en miljømæssig fornuftig teknologi, so
m vil kunne 

udbredes i u
dviklingslande.

STJERNHOLMS INITIATIVER

Ristene er med til a
t reducere forurening med rist

egods i 

recipienten.

STJERNHOLMS INITIATIVER

Miljøet skånes ved, at der ikke ledes ris
tegods ud i re

cipienten, og 

derved har det en positiv
 indvirkning på menneskers su

ndhed og 

selvfølgelig miljøet.

STJERNHOLMS INITIATIVER

Der hvor overløbene sker direkte til h
avet, vil det have en positiv

 

effekt på at begrænse forurening med nærringssto
ffer.
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INITIATIVERNE

SANDVASKER

INITIATIVERNE

INITIATIVER, DER BIDRAGER TIL FN’S VERDENSMÅL

BESKRIVELSE

Sandvaskeren kan tilbageholde 90% fra 0,105 mm af det vaskede 
sand, og der vil være under 3% organisk materiale i sandet, når 
det forlader sandvaskeren. Blandt andet HedeDanmark vil gerne 
aftage det vaskede sand, hvis det overholder deres kvalitetskrav 
til f.eks. tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Den høje grad af  
tilbageholdelse af sand betyder, at sandet ikke belaster resten af 
vejen rundt på renseanlægget, det vil ikke slide på de øvrige pump-
er, og det vil ikke samle sig i de øvrige tanke rundt på anlægget.

Verdensmålene er sorteret efter bidrag  
– dem med det højest vurderede bidrag er øverst.

9.4
Inden 2030, skal infrastrukturen og efter-
monteringsindustrien opgraderes for at gøre 
dem bæredygtige, med mere effektiv udny-
ttelse af ressourcer og øget brug af rene og mil-
jøvenlige teknologier og industrielle processer. 
Alle lande skal handle ud fra deres respektive 
kapacitet.

12.2
Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig for-
valtning og effektiv udnyttelse af naturres-
sourcer. 

12.5
Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt 
reduceres gennem forebyggelse, reduktion, 
genvinding og genbrug.

12.A
Støtte udviklingslande i at styrke deres vidensk-
abelige og teknologiske kapacitet til at bevæge 
sig i retning af mere bæredygtige forbrugs- og 
produktionsmønstre.

17.7
Fremme udvikling, overførsel, udbredelse og 
spredning af miljømæssig fornuftige teknol-
ogier til udviklingslande på gunstige vilkår, 
herunder koncessionsvilkår og begunstigede 
vilkår, efter gensidig aftale.

6.3
Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved 
at reducere forurening, afskaffe affaldsdump-
ing og minimere udslip af farlige kemikalier og 
materialer, og ved at halvere andelen af ube-
handlet spildevand og væsentligt øge genan-
vendelse og sikker genbrug globalt.

STJERNHOLMS INITIATIVER
Sandvaskeren separerer og vasker sand fra emner med lavere vægt-
fylde end sand, fx spildevand, gylle, olie o.s.v. Rensningen er meget 
bæredygtig idet sandet bliver en ressource, som kan genanvendes.

Det organiske stof der vaskes ud af sandet kan anvendes til  
biogasproduktion

STJERNHOLMS INITIATIVER

Sandet er en naturressource, som kan anvendes flere gange, når 
det er blevet vasket i sandvaskeren.

Når sandet kan anvendes flere gange,er det et stort skridt i retnin-
gen af at være bæredygtig.

STJERNHOLMS INITIATIVER
Sandvaskeren er en miljømæssig fornuftig teknologi at anvende i 
sin drift til udviklingslandene.

STJERNHOLMS INITIATIVER
Sandet kan genanvendes efter det er blevet behandlet i 
sandvaskeren.

Stjernholm A/S - Birkmosevej 1 - DK 6950 Ringkøbing - Danmark
Tlf.: +45 7020 2505 - stjernholm@stjernholm.dk
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OXxOFF

INITIATIVERNE

INITIATIVER, DER BIDRAGER TIL FN’S VERDENSMÅL

BESKRIVELSE
Onlinemåler der kan være med til at fortælle, hvor godt ilten  

udnyttes i procestanken. Der kan evt. sættes en lattergassensor 

i OXxOFF’en, som måler lattergas i væskefasen. OXxOFF’en kan 

være med til at regulere beluftningen i procestanken.

Verdensmålene er sorteret efter bidrag  

– dem med det højest vurderede bidrag er øverst.

7.3
Inden 2030 skal den globale hastighed for 

forbedring af energieffektiviteten fordobles.

12.4
Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig for- 

svarlig håndtering af kemikalier og affald i hele 

deres livscyklus, i overensstemmelse med de af-

talte internationale rammebetingelser, og deres 

udledning i luft, vand og jord skal væsentligt 

reduceres for at mindske deres negative ind-

virkninger på menneskers sundhed og miljøet.6.3
Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved 

at reducere forurening, afskaffe affaldsdump-

ing og minimere udslip af farlige kemikalier og 

materialer, og ved at halvere andelen af ube-

handlet spildevand og væsentligt øge genan-

vendelse og sikker genbrug globalt.

STJERNHOLMS INITIATIVER
OXxOFF’en kan bidrage til en væsentlig energioptimering især på 

større renseanlæg.

STJERNHOLMS INITIATIVER
Der udeledes mindre CO2, altså en reduktion i udledning af drivhus-

gasser.

STJERNHOLMS INITIATIVER
Den sikre en bedre rensning af spildevandet ved et lavere 

energiforbrug

SANSVASKER ANLÆG

TIL LANDBRUG

INITIATIVERNE

INITIATIVER, DER BIDRAGER TIL FN’S VERDENSMÅLBESKRIVELSESandvaskeranlægget kan tilbageholde 90% af sandkornene >105 

µ, og der vil være <3% organisk materiale i det vaskede sand, når 

det forlader sandvaskeren. Når sandet har været opbevaret i min-

imum 2 - 3 uger, kan det anvendes i stalden igen, der er derefter  

ingen bakteriel vækst i sandet, som vil kunne skade kvæget. 

Kvæget vil trives bedre ved at gå på sand, og dermed producerer 

de mere mælk.

Verdensmålene er sorteret efter bidrag  

– dem med det højest vurderede bidrag er øverst.2.4
Inden 2030 skal der sikres bæredygtige 

fødevareproduktionssystemer og implemen-

teres modstandsdygtige landbrugspraksisser, 

som øger produktivitet og produktion, medvirk-

er til at bevare økosystemer, styrker kapaciteten 

for tilpasning til klimaforandringer, ekstreme 

vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre 

katastrofer, og som fremskynder forbedring af 

land og jordkvalitet. 
2.A

a: Investeringer skal øges, blandt andet gennem 

forbedret internationalt samarbejde, i land-

distrikternes infrastruktur, i landbrugsforskning 

og konsulenttjenester, i teknologiudvikling 

samt i genbanker for planter og husdyr, for at 

forbedre landbrugets produktivitetskapacitet 

i udviklingslande, især i de mindst udviklede 

lande.

8.4
Gradvist forbedre indtil 2030 den globale res-

sourceudnyttelse inden for forbrug og produk-

tion, og forsøge at afkoble økonomisk vækst fra 

miljøforringelse, i overensstemmelse med den 

10-årige Ramme for Programmer for Bæredyg-

tig Forbrug- og Produktion, med de udviklede 

lande i spidsen.

9.4
Inden 2030, skal infrastrukturen og efter-

monteringsindustrien opgraderes for at gøre 

dem bæredygtige, med mere effektiv udny-

ttelse af ressourcer og øget brug af rene og mil-

jøvenlige teknologier og industrielle processer. 

Alle lande skal handle ud fra deres respektive 

kapacitet.

STJERNHOLMS INITIATIVER

Malkekvæget trives bedre ved at gå på sand, samtidig producerer 

kvæget mere mælk, når de har det godt. Sandet kan anvendes i 

stalden flere gange efter at have været igennem sandvaskeranlæg-

get. Så det betyder en besparelse i indkøb af sand og forbrug af 

sand.

STJERNHOLMS INITIATIVER

Der er her en god ressourceudnyttelse og et bæredygtigt forbrug af 

sand, man kan anvende sandet flere gange i driften af malkekvæg.
STJERNHOLMS INITIATIVER

Det er en miljøvenlige teknologi, der kan anvende opsamlet regn-

vand og/eller genbrugsvand til vask af sandet. Samtidig spares der 

på transport af nyt sand til gården, fordi sandet kan genbruges i 

driften, der skal ikke købes sand hjem i de samme mængder som 

tidligere.

17.7
Fremme udvikling, overførsel, udbredelse 
og spredning af miljømæssig fornuftige 
teknologier til udviklingslande på gunstige 
vilkår, herunder koncessionsvilkår og be-
gunstigede vilkår, efter gensidig aftale.
 
Det globale partnerskab for bæredygtig 
udvikling skal styrkes, suppleret af partner-
skaber med mange forskellige interessent-
er, der mobiliserer og deler viden, eksper-
tise, teknologi og finansielle ressourcer, 
for at støtte alle lande i at nå verdens-
målene for bæredygtig udvikling, især ud-
viklingslandene.
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STJERNHOLMS INITIATIVER
Stjernholm A/S går gerne i partnerskab 
med andre virksomheder, for i samarbejde 
at udvikle vores produkter og vores globale 
samhandel.

Er din virksomhed interesseret i samarbe-
jde eller partnerskab med en virksomhed, 
som lægger vægt på gensidig respekt og 
en åben og ærlig dialog, hører vi gerne fra 
dig.


