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Levering på bestillingen ”Fagligt grundlag til fastsættelse af nye udnyttelsesprocen-
ter til gødningstyperne under anden organisk gødning end husdyrgødning” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 28. marts 2019 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at vurderer hvilken maksimal udnyttelsespro-
cent, der er belæg for at sætte på den gødningskategori der dækker over andre ty-
per af anden organisk gødning. Ydermere, ønskes en vurdering af om der er behov 
for at oprette nye selvstændige kategorier af gødningstyper under anden organisk 
gødning end husdyrgødning. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Peter Sørensen fra 
Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Professor Jørgen Eriksen fra Institut for 
Agroøkologi og seniorforsker Jørn Nygaard Sørensen ved Institut for Fødevarer ved 
Aarhus Universitet har været fagfællebedømmere, og notatet er revideret i lyset af 
deres kommentarer. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 
3.24 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2019-2022”.  
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Fagligt grundlag til fastsættelse af nye udnyttelsesprocen-
ter til gødningstyperne under anden organisk gødning end 
husdyrgødning 

Af Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, AU 
 

Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har den 28. marts 2019 fremsendt følgende bestilling: 

Ifølge gældende bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019 
(gødskningsbekendtgørelsen), er der forskellige udnyttelseskrav afhængig af gødningstypen. I 
bekendtgørelsens § 21, stk. 4 er det generelle udnyttelseskrav til seks typer af gødning præciseret. De seks 
typer er: 1) Spildevandsslam, 2) Komposteret husholdningsaffald, 3) Kartoffelfrugtsaft, 4) Grønsaft, 5) Have- 
og parkaffald, og 6) Andre typer af anden organisk gødning, der ikke er omfattet af nr. 1-5. Den sidstnævnte 
kategori dækker over en lang række gødningstyper, og her er udnyttelseskravet i den gældende 
bekendtgørelse sat til 40 %. 

Landbrugsstyrelsen oplever i stigende grad, at typer af anden organisk gødning, særligt forarbejdet 
gødning, har en højere udnyttelsesprocent end 40 %. 

For at imødekomme den udvikling der sker på området med anden organisk gødning og dermed tage højde 
for en mere differentieret udnyttelsesprocent for anden organisk gødning i den kommende 
gødskningsbekendtgørelse, ønskes det, at DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – vurderer på 
et fagligt grundlag, hvilken maksimal udnyttelsesprocent, der er belæg for at sætte på kategorien der 
dækker over andre typer af anden organisk gødning (Nr. 6). Herunder bør der i vurderingen tages i 
betragtning den udnyttelsesprocent som forarbejdet organisk gødning kan opnå, da det antages, at disse 
gødningstyper kan have en relativ høj udnyttelsesprocent med de nuværende forarbejdningsteknologier, 
gerne med et par eksempler på forarbejdet gødningsprodukter og deres udnyttelsesprocenter.  

Ydermere, ønskes der en vurdering af om der er behov for at oprette nye selvstændige kategorier af 
gødningstyper under anden organisk gødning end husdyrgødning. Her tænkes der på om der er belæg for 
at specifikke gødningstyper, der på nuværende tidspunkt falder under kategori 6 i § 21, stk. 4, skal oprettes 
som selvstændige kategorier med en anden udnyttelsesprocent end de 40 % i kategori 6. 

 

Besvarelse 

Anden organisk gødning under kategori 6 indeholder i sagens natur forskellige typer gødning, der kan have 
meget forskellig gødningsvirkning, og det er ikke muligt at give en udnyttelsesprocent der passer på alle 
typer. Det har ikke været muligt at få en samlet oversigt over hvilke gødninger der falder i denne kategori, 
men vi har i tabel 1 nævnt nogle af de vigtigste gødninger inden for kategorien.  
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Sørensen (2018) anbefalede i en besvarelse til Landbrugsstyrelsen, at man for organiske handelsgødninger 
kan anvende følgende formel til fastsættelse af udnyttelsesprocent ud fra C/N forholdet i gødningen: 

Udnyttelsesprocent = 87% - (5% x C/N) + (100% - (87% - (5% x C/N))) x 40% 

Formlen er delvist baseret på et studie af Delin (2012) vist i Figur 1. I beregningen indgår der både en 
forventet førsteårsvirkning lagt sammen med en forventet eftervirkning over 10 år. I tabel 1 er formlen 
brugt til at beregne udnyttelsesprocent for udvalgte organiske gødninger, som tilhører gruppe 6.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Førsteårsvirkning (MFE) målt i potteforsøg efter tilførsel af organiske gødninger med varierende 
C/N forhold (Delin et al., 2012).    
 

Tabel 1. Beregnet udnyttelsesprocent (førsteårsvirkning plus 10 års eftervirkning) af udvalgte gødninger til-
hørende gruppe 6 af andre organiske gødninger. Data for C/N i udvalgte gødninger stammer fra Sørensen 
(2010) og Jørn Nygaard Sørensen (upubliceret), hvor andet ikke er anført.     

Gødningstype C/N Førsteårsvirkning 
(% af total N) 

Eftervirkning 
(% af total N) 

Beregnet                 
udnyttelsesprocent 

(% af total N) 

Grønpiller 16,3 6 38 43 
Grøngødning høstet, høj C/N: 17,5 17,5 -1 40 40 
Grøngødning høstet, lav C/N: 12 12 27 29 56 
Rapskage 9,1 42 23 65 
Fiskemel 4 67 13 80 
Børstemel* 3,6 69 12 81 
Kød- og benmel* 4,5 65 14 79 
Biopulp fra husholdningsaffald** 14,3 16 34 49 
Lupinfrø 8,4 45 22 67 

* C/N i kød- og benmel og børstemel ifølge DAKA, https://www.daka.dk/dk/daka/ogro/oegro-produktoversigt/ 
** C/N i biopulp beregnet på basis af data fra Miljøstyrelsen (2013) med antagelse om 2,8% N og 40% kulstof i tørstof. 

https://www.daka.dk/dk/daka/ogro/oegro-produktoversigt/
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I markforsøg med piller af kødbenmel gennemført i 2011 fandtes gennemsnitligt en førsteårsvirkning 
(=værdital) på 87% (Oversigt over Landsforsøgene, 2011). Det blev anført, at de klimatiske forhold i 2011 
var gunstige for gødningsvirkningen som følge af fugtige forhold i vækstperioden. På grundlag af dette og 
beregningen i Tabel 1 vurderes, at en udnyttelsesprocent på 80% er realistisk for kødbenmel, børstemel og 
fiskemel/fiskeaffald. 

Vi vurderer at kød-og benmel mængdemæssigt kan få større betydning i fremtiden. Ifølge DAKA 
eksporteres 95% af kød- og benmel i dag ud af Danmark (Rubæk et al., 2018). Med en større udbredelse af 
økologisk jordbrug, der kan få vanskeligere ved at skaffe næringsstoffer, kan den fremtidige brug af kød- og 
benmel forventes at blive større i Danmark.  

For de øvrige gødninger i kategorien andre gødninger varierer den beregnede udnyttelsesprocent fra 40% 
op til 67%, og gødningerne med høj udnyttelsesprocent forventes at have lille betydning mængdemæssigt. 

 

Anbefaling 

På grundlag af ovenstående vurderer vi, at det vil være hensigtsmæssigt at oprette en selvstændig kategori 
af anden organisk gødning bestående af kød- og benmel, børstemel og fiskemel/fiskeaffald med en 
udnyttelsesprocent på 80%. 

For andre typer anden organisk gødning foreslås det at bibeholde en udnyttelsesprocent på 40%. 
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