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Levering på bestillingen ”Definitioner af forskellige typer af anden organisk gødning” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 16. marts 2020 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at bidrage med nye klare definitioner af orga-
niske gødninger. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Peter Sørensen fra 
Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Seniorforsker Jørn Nygaard Sørensen 
fra Institut for Fødevarer ved AU har været fagfællebedømmer, og notatet er revide-
ret i lyset af hans 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 2020-2023”.  
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Definitioner af forskellige typer af anden orga-
nisk gødning 

Af Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, AU 
 

Fagfællebedømt af Jørn Nygaard Sørensen, Institut for Fødevarer, AU 
 

Baggrund 
Landbrugsstyrelsen har den 16. marts 2020 bestilt følgende: 
 
”Landbrugsstyrelsen har brug for klare definitioner af, hvilke gødningstyper, der kan indgå i 
nedenstående kategorier. AU kan med fordel tage udgangspunkt i gødnings- og 
gødskningsreglerne i forbindelse med besvarelsen.  
 
De gødningstyper der ønskes en klar definition af er: 

- Forædlede organiske gødninger (forarbejdede/forædlede organiske gødninger) – her 
henvises der til gødningstyperne omtalt i Landbrugsstyrelsens bestilling ”Fastsættelse af 
udnyttelseskrav for forædlede organiske gødninger”. 

- Kompost (ikke have og park-affald) 
- Anden organisk gødning (ubehandlet)” 

 

Besvarelse 
Af Vejledning om Gødnings- og Harmoniregler 2019-20 fra Landbrugsstyrelsen fremgår, at man 
skal skelne mellem følgende typer organisk gødning: spildevandsslam, komposteret 
husholdningsaffald, kartoffelfrugtsaft, grønsaft, have-parkaffald, kød- og benmel, børstemel og 
fiskemel/fiskeaffald, og endeligt ”Andre typer af anden organisk gødning, der ikke er omfattet af 
ovenstående gødningstyper”. Det er denne sidste kategori der ønskes definitioner af. 
 
Af en fremsendt liste fremgår, at denne kategori omfatter organiske gødninger, der som regel er 
tørrede. I en række tilfælde er der endvidere tilsat mineraler, herunder mineralsk 
kvælstofgødning.  
 
Vi foreslår følgende definitioner: 

• Forædlede organiske gødninger (forarbejdede/forædlede organiske gødninger): Organisk 
gødning hvortil der er tilsat mineralske gødningsstoffer, samt organisk materiale der er 
tørret eller på anden vis forarbejdet.  

• Kompost (ikke have- og parkaffald): Fast organisk materiale der er omsat og stabiliseret ved 
en beluftning og ikke tilført syntetiske tilsætningsstoffer, herunder mineralsk gødning. 
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• Anden organisk gødning (ubehandlet): Organiske gødninger, der ikke tilhører ovenstående 
kategorier. 

 
Organisk gødning, der hovedsageligt består af blodmel, anbefales at blive tilføjet til kategorien: 
Kød- og benmel, børstemel og fiskemel/fiskeaffald. 
 
Det kan sandsynligvis være hensigtsmæssigt også at lave en separat kategori bestående af 
’forædlede organiske gødninger på flydende form’, idet flydende gødninger kan have en høj 
gødningsvirkning selvom de har et relativt lavt kvælstofindhold. Hvis udnyttelseskrav baseres på 
kvælstofindhold, som AU har foreslået, vil den foreslåede fastlæggelse af udnyttelseskrav baseret 
på kvælstofindhold ikke passe for de flydende gødninger. 
Vores forslag til Udnyttelsesprocenter for ’Forædlede organiske gødninger’ fremgår af besvarelsen 
’Fastsættelse af udnyttelseskrav for forædlede organiske gødninger (AU, 14. april 2020)’. 
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