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bruges med det samme, skal gødningen 
konserveres ved for eksempel ensilering, 
en proces som også er ressourcekræ-
vende.
Så spørgsmålet er, hvordan vi håndterer 
mobil grøngødning mest effektivt uden 
brug af unødvendige ressourcer. I et nu 

afsluttet GUDP-projekt ”Maksimal pro-
duktion af økologisk kvælstof med mobil 
grøngødning” har vi afprøvet forskellige 
strategier for tildeling af mobil grøngød-
ning. I porre og hvidkål blev gødningen 
både tilført som tørret, ensileret eller 
frisk grøngødning og på forskellige 
tidspunkter. 

Gøder som husdyrgødning
I 2015 blev tørret grøngødning af lu-
cerne og rødkløver høstet på et tidligt og 
et sent udviklingsstadie tilført i hvid-
kål ’Kilazol’. Udviklingsstadiet har stor 
indflydelse på grøngødningens kulstof 
(C) - kvælstof (N) forhold. Forsøget blev 
udført to steder: Ved AU-Årslev og på 
Skiftekær Økologi. Ved de to forsøgsste-
der blev der opnået samme resultat, som 
viste, at udbytteeffekten ved tilførsel 
af grøngødning var sammenlignelig med 
hønsegødning (figur 1). 
I 2015 blev frisk grøngødning bestående 
af lucerne, rødkløver eller hvidkløver 
med et lavt C/N-forhold på 12-14 opnået 
ved slæt på et tidligt udviklingsstadie 
tilført i porre ’Catcher’. Effekten af frisk 
grøngødning blev sammenlignet med 
hønsegødning, og i alt blev der med de 
enkelte gødninger tilført 200-240 kg 
total-N pr. hektar fordelt med to tredje-
dele ved udplantning og en tredjedel fire 
uger senere. Årsagen til denne variation 
i tilførselsmængde er, at indholdet af 
N i grøngødningerne ikke kendes på 
tilførselstidspunktet, men først efter en 
kemisk analyse. Udbytteeffekten ved til-
førsel af grøngødning var igen sammen-
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I økologisk produktion er mobil grøngødning et alternativ til 
ikke-økologisk husdyrgødning, og forsøgsresultater viser, 
at mobil grøngødning virker mindst lige så godt som hus-
dyrgødning
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Frisk grøngødning lagt ud mellem rækker 
af porrer. Foto taget før indarbejdning i 
jorden med en rækkefræser. 

Som et alternativ til ikke-økologisk 
husdyrgødning kan man anvende mobil 
grøngødning. Mobil grøngødning er grøn-
gødning, som er dyrket et sted, høstet 
og tilført som gødning et andet sted. Ved 
gentagen slæt af lucerne, rødkløver eller 
hvidkløver er det muligt at producere 
omkring 500 kg N pr. hektar pr. år.

Afprøvning af forskellige strategier 
Anvendelse af mobil grøngødning kræ-
ver, at der udtages et areal til produktion 
af gødning - et areal, der således ikke 
kan anvendes til produktion af salgsaf-
grøder. 
Mobil grøngødskning kræver endvidere, 
at der anvendes ressourcer til høst og 
transport af gødningen fra produktions-
marken til marken med dyrkning af salgs-
afgrøder. Hvis grøngødningen ikke skal 

Høst af grøngødning til gødskning af 
salgsafgrøder i en anden mark. 
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Effektiv anvendelse 
af mobil grøngødning
• Grøngødning produceres ved 
 gentagen slæt i en flerårig mark 
 med lucerne, hvidkløver eller 
 rødkløver.
• Tag slæt på et tidligt udviklings-
 stadie, eventuelt hver 4.-6. uge, 
 hvilket resulterer i et lavt 
 C/N-forhold.
• Til tidlig gødskning i april-maj 
 måned anvendes ensilage eller 
 eventuelt findelt hø.
• Til gødskning efter 20. maj 
 anvendes frisk grønmasse.
• Ved grundgødskning kan grøn-
 gødningen udbringes med en 
 aflæsservogn. 
• Supplerende gødning kan udbringes  
 med en aflæsservogn udstyret med 
 en rækkefordeler. Alternativt kan 
 der anvendes en gødningsspreder 
 til grønpiller eller en gylleudlægger 
 til gylle.
• Grøngødningen skal findeles og ind-
 arbejdes i jorden eventuelt i samme 
 arbejdsgang som udbringning.

lignelig med husdyrgødning. I 2016 blev 
porre ’Belton’ gødsket med frisk grøn-
masse med et C/N-forhold på omkring 
12-13, 13-14 eller 15-16 opnået ved 
slæt henholdsvis hver 3., 4. og 6. uge. 
Det største udbytte af porre blev opnået, 
når C/N-forholdet var lavt omkring 12-14 
svarende til slæt hver 3.-4. uge (figur 2). 
Igen var udbyttet efter gødskning med 
grøngødning på niveau med husdyrgød-
ning. Hvis grøngødningerne ikke blev 
indarbejdet i jorden, var udbyttet reduce-
ret med omkring 20 procent.

C/N-forhold er væsentligt
Ovennævnte forsøg og tidligere forsøg 
har vist, at mobil grøngødning har en 
gødningseffekt svarende til husdyrgød-
ning, og at der ikke er væsentlig forskel 
på, om grøngødningen tilføres i form af 
frisk, ensileret eller tørret grønmasse. 
Grøngødningens C/N-forhold er derimod 
meget væsentligt, idet et højt C/N-for-
hold resulterer i en langsom frigivelse af 
næringsstoffer. Er C/N-forholdet over 18, 
er der endog risiko for N-immobilisering, 
hvor jordens indhold af plantetilgænge-
ligt N ikke øges men derimod mindskes 
i en periode efter gødskning. Ved slæt 
af grøngødning er det derfor vigtigt at 
høste på et tidligt udviklingsstadie.

Frisk, tørret eller ensilage
Fordelen med frisk grøngødning er, at 
der ikke skal anvendes ressourcer til 
ensilering eller tørring, men at grøngød-
ningen kan køres direkte fra produkti-
onsmarken til marken med dyrkning af 
salgsafgrøder. Frisk grøngødning kan 
imidlertid ikke produceres før midt i maj 
måned. Til grundgødskning af salgsaf-

grøder, der skal etableres i april og til 
allerede etablerede afgrøder af frugt og 
bær, er det derfor nødvendigt at anven-
de ensilage eller tørret grønmasse. Den 
tørrede grøngødning kan være hø eller 
grønpiller.

Anvendelse og udbringning
Frisk eller ensileret grønmasse kan 
ved grundgødskning udbringes med en 
aflæsservogn. Grønpiller kan udbringes 
med en gødningsspreder. Grønmasse kan 
alternativt blandes med vand og udbrin-
ges med en gylleudlægger.
Uanset, om man anvender ensilage, 
tørret eller frisk grønmasse eller eventu-
elt ’grøngylle’, er det vigtigt, at grøn-
gødningen indarbejdes i jorden, og at 
grøngødningen er findelt, idet det letter 
indarbejdningen.

Økonomi
Ved gentagen slæt kan der produceres 
omkring 500 kg N pr. hektar pr. år i en 
produktionsmark med kløver eller lu-
cerne. Gødningsproduktion på én hektar 
rækker derfor til 3-5 hektar med salgs-
afgrøder, afhængigt af, hvilke afgrøder 
man dyrker. 
Grøngødningsmarken resulterer imid-
lertid ikke i nogen indtægt. En analyse 
udført af SEGES i 2014 viste dog, at der 
i et økologisk planteavlssædskifte med 
korn og bælgplanter kan opnås et øget 
dækningsbidrag pr. hektar ved at gå 
fra et sædskifte uden kløvergræs til et 
sædskifte med kløvergræs på 20 procent 
af bedriftsarealet. Beregninger udført 
af Økologisk Landsforening har endvi-

dere vist, at udgiften til produktion af 
frisk grøngødning, ensilage og grønpil-
ler i 2016 var henholdsvis 15, 20 og 
70 kr. pr. kg total-N. Til sammenligning 
var udgiften til produktion af pelleteret 
hønsegødning 50 kr. pr. kg total-N. Hvis 
ensilage først anvendes til produktion af 
biogas, kunne udgiften reduceres til 8 kr. 
pr. kg total-N. n

Projektet ”Maksimal produktion af 
økologisk kvælstof med mobil grøn-
gødning” blev støttet af Grønt Ud-
viklings- og Demonstrationsprogram, 
(GUDP) under Miljø- og Fødevaremini-
steriet.
Et projektsamarbejde mellem Institut 
for Fødevarer ved Aarhus Universitet, 
Økologisk Landsforening, Gartneri-
Rådgivningen A/S, Skiftekær Økologi 
Aps og Farmergødning I/S.

Figur 1. Udbytte af salgbare hoveder af 
hvidkål gødsket med tørt lucerne eller 
rødkløver med et C/N-forhold på 12 og 
17,5 opnået ved slæt på henholdsvis 
et tidligt (T) og et sent (S) udviklings-
stadie. Med de enkelte gødninger blev 
der tilført i alt 220 kg total-N pr. hektar 
fordelt med 2/3 ved udplantning og 1/3 
fire uger senere.

Figur 2. Udbytte af porre gødsket med 
frisk grønmasse med et C/N-forhold på 
omkring 12-13, 13-14 og 15-16 opnået 
ved slæt henholdsvis hver 3., 4. og 6. 
uge. Med de enkelte gødninger blev der 
tilført i alt 225 kg total-N pr. hektar til-
ført ad henholdsvis 5, 4 eller 3 gange. 
Grøngødningerne blev enten indarbejdet 
eller ikke-indarbejdet i jorden.


