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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 

Vedr. bestillingen: ’ Ressourcekredsløbet i dansk landbrug’ 

 

Fødevarestyrelsen har i bestilling dateret d. 27. august 2014 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om levering af et fagligt bidrag. 
  
Besvarelsen er udarbejdet af Sektionsleder John E. Hermansen, Seniorforsker Ib S. 
Kristensen og Seniorforsker Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Uni-
versitet. Besvarelsen er fagligt kommenteret af Seniorforsker Peter Sørensen og Aka-
demisk medarbejder Finn P Vinther. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2014-2017 (punkt BL-
7 i Aftalens Bilag 2)”.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Ulla Sonne Bertelsen 
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Notat  
I forbindelse med overvejelser om recirkulation af næringsstoffer i landbruget er Aarhus Universitet 
blevet bedt om i henhold til bestilling BL-7: 

• at udarbejde en oversigt over kilder for de vigtigste stoffer i dansk landbrugsproduktion med 
angivelse af bortførsel med salgsprodukter samt udarbejdelse af forslag til forskning og ud-
vikling til fremme af recirkulation.  

 
Indledning 
De vigtigste næringsstoffer i forhold til opretholdelse af planteproduktionen er kvælstof (N), fosfor 
(P) og kalium (K). Endvidere er svovl (S) ved at blive en vigtig faktor, idet svovlindholdet i det at-
mosfæriske nedfald er reduceret over årene. Der foreligger gode statistiske oplysninger over ind-
hold af N, P og K i afgrøder, husdyrprodukter og biprodukter, mens det samme ikke er tilfældet for 
S. Derfor fokuseres her på N, P og K. I forhold til et ressource-spørgsmål anses bortførslen af P og 
K dog at være de vigtigste stoffer. For S-tilførsler og –bortførsler for perioden 1980-2006 henvises 
til Eriksen (2009), der estimerede en bortførsel på 8 kg S per ha fordelt med 2 kg per ha for plante-
produkter og 6 kg per ha for husdyrprodukter. 
 

 
Bortførsel med salgsprodukter 
De vigtigste salgsprodukter fra landbrugssektoren er korn og husdyrprodukter.  I tabel 1 er vist den 
beregnede bortførsel med disse salgsprodukter.  Størsteparten af Danmarks kornproduktion anven-
des til foder og næringsstofferne heri recirkulerer således i landbrugssystemet. Derfor er der for 
korn angivet såvel produceret1, som den del der fraføres landbrugssystemet.  
 
Tabel 1. Bortførsel af næringsstoffer med de vigtigste produktionsgrene  

A: Salgsafgrøder (tilpasset efter Vinther og Olsen, 2015). 
 Mill. kg tørstof  Fraførte næringsstoffer, ton 
Afgrøde Produktion Heraf hjemme 

forbrugt 
Fraført  N P K 

Korn 7205 6011 1194 Brutto  122.000 25.800 41.600 
    Heraf fraført 20.000 4.000 6.800 
Raps 456  456 Fraført 16.500 3.000 3.700 
Ærter o. lign. 22 22 0 Fraført 0 0 0 
Kartofler 332  332 Fraført 4.500 700 6.600 
I alt plante     Brutto fraført 143.000 29.500 51.900 
    Netto fraført  41.000 7.700 17.100 

B: Husdyrproduktion (DS 2010-2016) 
Produktions-
form 

 Fraførte næringsstoffer, ton 
N P K 

Svin    68.300 13.900 5.600 
Kvæg    6.600 2.000 500 
Mælk    27.500 4.800 8.000 
Æg    1.300 100 100 
Fjerkrækød    5.900 1.400 600 
I alt husdyr    109.600 22.200 14.800 
Sum af hoved-
produkter 
bortført 

   150.600 29.900 31.900 

                                                           
1 Produceret minus lagersvind. 
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Husdyrproduktionen er leveret mælk, æg og kød fra Danmarks Statistik (DS) i gennemsnit af perio-
den 2010-2016, hvor kødproduktionen anført i DS er omregnet til kg levende dyr fraført bedriften 
ud fra en slagteprocent på 77 % ved svin og fjerkræ og 55 % ved kvæg. Koncentrationen af N, P og 
K i produktionen er anvendt til at beregne fraførslen, dog er N i mælk beregnet ud fra protein kon-
centrationen angivet i DS.  
 
Til sammenligning med ovenstående samlede bortførsel af animalske produkter fra landbruget angi-
ver Vinter & Olesen (2016, DCA rapport nr 79) en fraførsel på henholdsvis 117, 24 og 15 tusinde 
ton N, P og K i en beregning af den nationale balance.  
 
Næringsstoffer i affalds- og biprodukter  
Næringsstofindholdet i affalds- og biprodukter er vurderet i to tidligere rapporter med fokus på mu-
ligheder for recirkulering eller tilførsel fra andre danske kilder som f.eks. fiskemel. Formålet med 
rapporterne var at vurdere muligheder for lokale plantenæringsstoffer i forhold til økologisk pro-
duktion, men i rapporterne er også angivet de totale mængder (Kristensen et al., 2014; NaturEr-
hvervstyrelsen, 2016). I tabel 2 er disse oplysninger kombineret. 
 
Tabel 2. Mængder (ton tørstof, TS) og næringsstofindhold (N, P og K) i bi- og spildprodukter. 

 1000 ton 
TS pr år Ton N Ton P Ton K 

Efter Kristensen et al. (2014)     
Protamylasse 50.000 860 80 2960 
Kompost fra svampedyrkning 5.000 7 1 6 
Have- og parkaffald 410.000 2220 390 3890 
Grøde fra vandløb 7.100 355 28 177 
Biomasse fra naturarealer 236.000 3812 242 665 
Træaske 10.000 7 200 650 
Kød- og benmel 28.000 2800 840 280 
Fiskemel 160.000 17600 4000 1600 
Vinasse og vinassekalia 19.100 550 <1 1700 
Vinasse og vinassekali (prognose for 2014) 10.200 300 <1 850 
Slået græs (fra vejkanter mv.) 14.000 400 60 100 
     

Efter Naturerhvervsstyrelsen (2016) (cit efter Oelofse et al 2013)     
KODa (som pt. genbruges)  14.865 282 34 189 
Organisk fraktiona af husholdningsaffalda (som pt. forbrændes)  228.800 4.347 526 2.906 
Organisk affald fra servicesektorena  9.756 185 22 124 
Organisk affald fra industria  35.495 53 9 93 
Spildevandsslam  132.600 6,312 4.150 716 
Total (t)  831.151 13.402 5.137 7919 

a Baseret på næringsstofindholdet i den vegetabilske del af madaffaldet i husholdningsaffaldet.  
 
 
De af Kristensen et al (2014) viste produkter i tabel 2 er tilladt efter økologireglerne som gødning 
eller jordforbedringsmidler.  
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Mulighederne for genanvendelse  
Den nuværende genanvendelse er vurderet i Affaldsstatistik 2013 (Toft et al., 2015). Organisk af-
fald deles i fire hovedkategorier: 

• Industriaffald: Dette genbruges allerede i stort omfang (77% i 2013), men da den organiske 
del kun udgør 19%, er forbrænding den hyppigste anvendelse. Det antages at en stor del af det 
organiske affald allerede genanvendes til andre formål, dels fordi der tit er tale om høj værdi 
biprodukter som kan genbruges uden yderligere behandling eller fordi omkostninger tilknyttet 
afskaffelsen er så høj at det er billigere at behandle affaldet til et produkt som kan sælges. 

• Organisk husholdningsaffald: Dette anvendes dels til forbrænding og dels til kompost. Da or-
ganisk husholdningsaffald er egnet til biogasbehandling, med efterfølgende benyttelse som 
gødning i landbruget, er målet gradvis at udnytte organisk husholdningsaffald til dette formål. 

• Have og park affald: Cirka 80% af park og have affald genanvendes allerede som kompost. 
• Slam fra spildevandsrensning: Ca. 70% af slam fra rensningsanlæg genanvendes i landbrug.  

 
Næringsstofgenanvendelsen er større for fosfor end for kvælstof, da kvælstof tabes i luftmæssige 
former, mens fosfor bibeholdes i affaldet. I visse tilfælde, er fjernelsen af kvælstof en bevidst hand-
ling (f.eks. ved denitrifikation i renseanlæg). 
 
I et ressource-perspektiv er fosfor nok det mest interessante næringsstof. For de nævnte produkter i 
tabel 1 er fraførslen i størrelsesordenen 30.000 t per år.  De største muligheder for genanvendelse 
ligger i fiskemel og spildevandsslam, der repræsenterer en ressource på ca. 8.000 ton P. Fiskemel 
anvendes allerede og som nævnt er der allerede en betydelig udnyttelse af spildevandsslam. Ikke 
desto mindre vil en forøgelse af andelen af spildevandsslam, der tilbageføres fra de nuværende ca. 
70 % til 100 % vil være den største enkeltfaktor for tilbageførsel af P (ca. 1200 t). Den næststørste 
ressource vil være husholdningsaffald der pt forbrændes (ca. 500 t).  Have- og parkaffald er også en 
væsentlig ressource, men som nævnt udnyttes dette allerede i stort omfang.  
 
Udover have- og parkaffald, der i vid udstrækning tilbageføres, repræsenterer husholdningsaffald 
der forbrændes, den største enkeltbidragyder af K.    
 
Forslag til udvikling og forskning til fremme af recirkulation 
 
Der foregår pt en betydelig tilførsel af næringsstoffer til landbruget fra biprodukter fra fødevarein-
dustri og spildevandslam. Det største potentiale for yderligere genanvendelse ligger i en endnu hø-
jere grad af anvendelse af spildevandsbiomasse til landbruget, og en faktor i denne sammenhæng er 
accepten heraf blandt de store spillere i landbruget. F.eks. ønsker Arla ikke at der anvendes spilde-
vandslam på deres producenters arealer. Som det er beskrevet i den nyligt udkomne vidensyntese 
’Økologiens bidrag til samfundsgoder’ synes der for langt de fleste stoffer, som der har været be-
kymring om, ikke at være et dokumenteret problem i forhold til miljø og fødevaresikkerhed (Her-
mansen et al., 2016), men der peges dog på, at der er behov for yderligere undersøgelser af stofklas-
serne perflourinerede kemikalier og polychlorerede alkaner, da disse stoffer er svært nedbrydelige 
og samtidig delvis vandopløselige. Der er således behov for at undersøge dette nærmere, men vigti-
gere er nok for den almene accept, at der udvikles ny teknologi så kun veldefinerede biomasser en-
der i byspildevandet.  
 
Have- og parkaffald er også en væsentlig ressource, men der er behov for at undersøge nærmere den 
mulige kontamination med tungmetaller.   
 



Foulum, Maj 2017  John E. Hermansen 
  Ib S. Kristensen 
  Troels Kristensen 

4 
 

 
Specielt vedr. økologiske produktion 
 
I rapporten ’ Bedre adgang til næringsstoffer for økologer’ (NaturErhvervstyrelsen, 2016) er der la-
vet en grundig gennemgang af mulighederne for at øge økologiske landbrugsbedrifters adgang til 
plantenæringsstoffer via recirkulering. I den sammenhæng blev der lagt særlig vægt på de mulighe-
der og udfordringer der er i forbindelse med kildesorteret husholdningsaffald.  En meget central an-
befaling knytter sig til det forhold, at en betydelig recirkulering vil skulle ske via behandling i et 
biogasanlæg. Her er det dog et problem, at de organiske restprodukter, der afgasses, skal fremgå af 
økologiforordningens positivliste, for at den afgassede gylle kan anvendes af økologer. Derfor fore-
slås, at dansk praksis skal justeres med henblik at få godkendt flere gødningsprodukter under økolo-
giforordningen. Et element heri vil være at få miljøvurderet og dokumenteret gødningseffekten at 
nye affaldsprodukter.   
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