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Til Landbrugsstyrelsen 

Vedr. bestillingen: ”Fagligt grundlag til fastsættelse af udnyttelsesprocen-
ter for organiske handelsgødninger”. 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling dateret d. 8. februar 2018 bedt DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at forholde sig til, hvilke krav der kan 
stilles til en ansøgninger om godkendelse af organiske gødninger som sælges som 
handelsgødning for så vidt angår udnyttelseskrav. Herunder hvilke forudsætninger 
der skal ligge til grund for fastsættelsen af et krav, hvilke analyser skal foretages og 
hvilke dokumentationskrav producenten skal levere til Landbrugsstyrelsen for at 
kunne dokumentere udnyttelsesprocenten i organiske handelsgødninger.   
 
Nedenfor følger en besvarelse der er udarbejdet af Seniorforsker Peter Sørensen fra 
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Til svarudkastet har forfatteren modta-
get faglige kommentarer fra Seniorforsker Jørn Nygaard Sørensen, Institut for Føde-
varer, Aarhus Universitet. Fagfællebedømmelse af besvarelsen er foretaget af akade-
misk medarbejder Finn Pilgaard Vinther fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Univer-
sitet. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2018-2021” (punkt 3.24 i arbejds-
programmet til Ydelsesaftale Planteproduktion). 
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
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Fagligt grundlag til fastsættelse af udnyttelsesprocenter for organiske 

handelsgødninger 

Seniorforsker Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, AU 

 

Landbrugsstyrelsen har den 8. februar 2018 fremsendt følgende bestilling: 

Landbrugsstyrelsens modtager i stigende grad anmodninger om godkendelse af organiske gødninger 

som sælges som handelsgødning. Normalt indgår handelsgødninger i gødningsregnskabet med et 

udnyttelseskrav på 100%. Dette er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt for organiske gødninger. Jf. 

Gødskningsbekendtgørelsens § 22, stk. 6. kan landbrugsstyrelsen efter ansøgning give tilladelse til at 

organiske gødninger får et andet udnyttelseskrav end dem som er angivet i § 22, stk. 4. 

Landbrugsstyrelsen beder derfor DCA forholde sig til, hvilke krav der kan stilles til en sådan ansøgning 

for så vidt angår udnyttelseskrav. Herunder hvilke forudsætninger skal ligge til grund for fastsættelsen af 

et krav, hvilke analyser skal foretages og hvilke dokumentationskrav skal producenten levere til 

Landbrugsstyrelsen for at kunne dokumentere udnyttelsesprocenten i organiske handelsgødninger. 

 

Svar: 

Ved fastsættelse af udnyttelseskrav for husdyrgødning tages udgangspunkt i en forventet 

førsteårsvirkning af kvælstof i gødningen tillagt en forventet akkumuleret eftervirkning indenfor en ca 10 

årig horisont (Petersen and Sørensen, 2008) . Det foreslås at en tilsvarende tilgang anvendes ved 

vurdering af udnyttelseskrav for andre gødninger.  

For mange organiske gødninger kan forventes en førsteårsvirkning der er tæt på indholdet af mineralsk 

N (ammonium + nitrat). Der findes dog også gødningstyper hvor der kan ske en betydelig mineralisering 

fra organisk bundet N allerede i første år. I sådanne gødningstyper fås en bedre forudsigelse af 

gødningsvirkningen på grundlag af C/N- forholdet (Delin et al., 2012; Webb et al., 2013).  Det kan f.eks. 

gælde kvælstofrige typer gødning som kød- og benmel og fjerkrægødning. Når udgangspunktet er en 

bred gruppe af gødninger, er C/N forholdet den mest velegnede parameter til at forudsige 

gødningsvirkning.  

http://dca.au.dk/en


 

Figur 1. Førsteårsvirkning (MFE) målt i potteforsøg efter tilførsel af organiske gødninger med varierende 

C/N forhold (Delin et al., 2012).    

 

Eftervirkningen af gødning bestemmes af mineraliseringsforløbet af det organisk bundne N i gødningen i 

de følgende år. Endvidere kan det forventes at 50-75% af det mineraliserede N kan udnyttes af en 

afgrøde (Jensen, 2013). Som et gennemsnit kan det antages at 2/3 af det mineraliserede N kan udnyttes 

og erstatte anden gødning. Sørensen et al. (2017) har i en empirisk model beskrevet kvælstof 

mineraliseringen fra organisk N in svine- og kvæggødning over de første 5 år under danske forhold. De 

finder over en 5 årig horisont en akkumuleret mineralisering på 50% fra kvæggødning og 70% fra 

svinegødning. Over en 10 årig horisont kan mineraliseringen forventes at være lidt højere, hvilket vil 

afhænge af sammensætningen af det organiske materiale. På dette grundlag foreslås her, at man 

antager en gennemsnitlig samlet mineralisering fra organisk kvælstof i gødninger på 60% efter 10 år, og 

at 2/3 heraf udnyttes, svarende til en 10 årig eftervirkning af det organiske N på 40%. 

Vi foreslår på dette grundlag at udnyttelsesprocenten fastsættes på grundlag af en kemisk analyse af 

gødningen. Enten kan tages udgangspunkt i en analyse af total N, ammonium N og nitrat N, eller der kan 

tages udgangspunkt i en analyse af total N og total C til beregning af C/N forhold. Udnyttelsesprocenten 

kan så beregnes på én af følgende to måder: 

1.     Udnyttelsesprocenten fastsættes som summen af en forventet førsteårsvirkning og en forventet 

eftervirkning. Førsteårvirkningen af en gødning sættes til indholdet af mineralsk N (ammonium + nitrat) 

og eftervirkningen beregnes som 40% af det organiske N, der er defineret som total N – mineralsk N. 

2.  Udnyttelsesprocenten fastsættes som summen af en forventet førsteårsvirkning og en forventet 

eftervirkning. Førsteårsvirkningen beregnes som 87% - (5% x C/N) (på basis af Delin et al., 2012; se Figur 

1). Eftervirkningen beregnes som  (100% - (87% - (5% x C/N))) x 40%.  



I tabel 1 er givet eksempler på beregning af udnyttelsesprocent med metode 1. Til sammenligning med 

kendte typer af husdyrgødning giver metoden anvendt på dybstrøelse med 20 % mineralsk N en 

udnyttelsesprocent på 52%, hvor det nuværende krav er 45%, mens Petersen og Sørensen (2008) 

beregnede en forventet 10 årig gødningsvirkning på 50%. For en gødning med 75% mineralsk N, 

svarende til svinegylle, beregnes en udnyttelsesprocent på 85%. Dette er tæt på den forventede virkning 

af svinegylle, hvis ammoniaktab kan undgås (Petersen and Sørensen, 2008). Ved anvendelse af organiske 

handelsgødninger må det forventes at ammoniaktab let kan minimeres.   

Tabel 1. Eksempler på beregnet udnyttelsesprocent med metode 1, hvor der tages udgangspunkt i andel 

af mineralsk N i gødningen.    

Andel af mineralsk N i gødningen 
(% af total N) 

Førsteårsvirkning 
(% af total N) 

Eftervirkning 
(% af total N) 

Beregnet 
udnyttelsesprocent  

(% af total N) 

0 0 40 40 

20 20 32 52 

50 50 20 70 

75 75 10 85 

100 100 0 100 

  

I tabel 2 er vist eksempler på beregning af udnyttelsesprocent med metode 2. 

Tabel 2. Eksempler på beregnet udnyttelsesprocent med metode 2, hvor der tages udgangspunkt i et 

målt C/N forhold i gødningen. Data for C/N i udvalgte gødninger stammer fra målinger udført af Jørn 

Nygaard Sørensen (pers. Meddelelse).     

Gødningstype C/N Førsteårsvirkning 
(% af total N) 

Eftervirkning 
(% af total N) 

Beregnet 
udnyttelsesprocent 

(% af total N) 

Grønpiller 16.3 6 38 44 

Rapskage 9.1 42 23 65 

Fiskemel 4 67 13 80 

Hønsegødning 7.9 48 21 69 

Lupinfrø 8.4 45 22 67 

 

 

Metode 1 har den fordel at den er simpel at beregne, mens metode 2 for visse typer gødning forventes 

at give et estimat der er tættere på virkeligheden. 

Vi anbefaler derfor, at metode 2 baseret på en analyse af total N og total C i gødningen bruges til at 

bestemme udnyttelsesprocent. Dette betyder, at producenten som minimum, sammen med 

ansøgningen, skal dokumentere og fremsende analyseresultater for total N og total C. 
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