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Levering på bestillingen ”Opgørelse af fortrængt handelsgødning ved NEC-tiltag (til 
brug for NEC-udvalgsarbejdet – Udbringning, Stald og Lager)” 

 

Departementet har i en bestilling sendt d. 29. maj 2020 bedt DCA – Nationalt Center 
for Fødevarer og Jordbrug – om at få en tidligere fremsendt opgørelse over sideeffek-
ter ved en række ammoniakreducerende tiltag, ”suppleret med betragtning i forhold 
til fortrængning af handelsgødning ved de enkelte tiltag”. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af seniorforsker Peter Sørensen fra 
Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Professor Jørgen Eriksen fra samme in-
stitut har været fagfællebedømmer, og notatet er revideret i lyset af hans kommenta-
rer.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 
6.06 i ”Ydelsesaftale Husdyrproduktion 2020-2023”.  
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Specialkonsulent, kvalitetssikrer f. DCA-centerenheden 
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Opgørelse af fortrængt handelsgødning ved NEC-tiltag (til brug for 
NEC-udvalgsarbejdet – Udbringning, Stald og Lager). 
Af Peter Sørensen, Seniorforsker, Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer, AU. 

Kvalitetsikret af professor Jørgen Eriksen, Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer, AU. 

 

Bestilling fra MFVM: 

MFVM har tidligere bedt DCA opgøre sideeffekterne ved følgende tiltag:  

• Lavere opholdstid i stalden mink (hyppig udmugning) 
• Lavere opholdstid i stalden – høns (hyppig udmugning) 
• Reduceret råprotein – slagtesvin (baggrundsnotat er under revidering) 
• Fast overdækning af eksisterende gyllebeholdere (baggrundsnotat er under 

revidering) 
• Øget forsuring/nedfældning 

MFVM ønsker at denne opgørelse suppleres med følgende betragtning i forhold til 
fortrængning af handelsgødning ved de enkelte tiltag: 

1) at det vurderes om et tiltag vil kunne øge den plantetilgængelige del af kvælstof i 
gødningen, og at dette kvantificeres.  

2) at en øget kvantificeret plantetilgængelig del af kvælstoffet betyder, at landmanden 
nedjustere handelsgødningsforbruget således at den samlede udnyttede 
kvælstofmængde opretholdes på bedriften. 

3) Som resultat ønskes en vurdering af den samlede reduktion i forbruget af 
handelsgødning i DK I forhold til før tiltaget 

Desuden bedes DCA ligeledes foretage opgørelsen af fortrængt handelsgødning ved  

• Forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning efter 1. september (bilag 
vedhæftes) 

• Reduceret råprotein – malkekvæg (baggrundsnotat eftersendes) 
 

DCA bedes fremsende skriftligt svar på ovenstående til MFVM senest d. 4. juni 2020. 
Svar ift. reduceret råprotein malkekvæg og svin samt fastoverdækning forventes ikke at 
indgå i det skriftlige svar d. 4. juni, da baggrundsnotaterne for disse virkemidlerne 
endnu ikke er færdigudarbejdet. Baggrundsnotaerne fremsendes så snart de er 
færdigudarbejdet og der aftales selvstændig afleveringsfrist efter fremsendelsen.   

 

 



Svar: 

Det kan antages, at et reduceret ammoniaktab i marken medfører, at en tilsvarende mængde 
kvælstof bliver plantetilgængeligt i marken, idet kvælstof i ammoniak, der tabes, forventes at 
have samme plantetilgængelighed som handelsgødning. Ved reduktion af ammoniaktab fra 
stald og lager forventes en øget plantetilgængelighed af kvælstof svarende til det reducerede 
ammoniaktab, fratrukket et ammoniaktab, der efterfølgende sker i marken. 

Ved en reduktion af råprotein til kvæg og svin kan forventes en lavere plantetilgængelighed af 
kvælstof i gødningen.  

MFVM har ønsket en beregning af, hvad det betyder hvis den øgede plantetilgængelighed ved 
reduceret ammoniaktab omregnes direkte til en reduktion i forbruget af handelsgødning, og 
denne antagelse indgår i de følgende beregninger. Det skal her bemærkes, at beregningerne er 
under forudsætning af, at den øgede mængde plantetilgængeligt N omsættes direkte til en 
tilsvarende reduktion i anvendt N i handelsgødning, men hvorvidt det i praksis vil være tilfældet 
vides ikke. 

I tabel 1 er vist de beregnede effekter på fortrængt handelsgødning. For de første 2 tiltag er der 
antaget et ammoniaktab på 22% af tilført ammonium-N i fast husdyrgødning ved udbringning 
(jf. Hansen et al. 2008, nedpløjning af fast gødning om foråret 4 timer efter udbringning). For 
tiltaget ”forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning efter 1. september”, er det 
antaget at reduktionen i ammoniak sker i forbindelse med udbringningen. I tilsendt notat 
fremgår det ikke, om en del af reduktion af ammoniaktab sker i lager. For den del af 
ammoniaktab der evt. sker i lager kan fratrækkes 25%, ved beregning af reduktion i anvendt 
handelsgødning (17-32% tab af ammonium-N ved øverlig nedfældning i græs, jf. Hansen et al. 
2008).  Det er endvidere antaget, at reduktion i nitratudvaskning kan omsættes direkte til en 
øget mængde plantetilgængeligt N, og dermed en reduktion i anvendt handelsgødning. 

Tabel 1. Reduktion af ammoniaktab ved udvalgte tiltag jf. tidligere notater (Sørensen, 2020; 
Feilberg et al., 2020), samt beregnet effekt på forbrug af handelsgødning hvis øget 
plantetilgængelighed omsættes til ændret forbrug af handelsgødning. 

Tiltag 
Reduktion i tab 

af NH3-N 
Reduktion i 

nitratudvaskning 
Reduktion i anvendt 

handelsgødning 

 Tons N/år Tons N/år Tons N/år 
Lavere opholdstid i stalden mink (hyppig udmugning) 947 - 739* 
Lavere opholdstid i stalden – høns (hyppig udmugning) 99 - 77* 
Øget forsuring/nedfældning, Scenarie I 1720  1720 
Øget forsuring/nedfældning; Scenarie II 936 - 936 
Forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning efter 1. 
september 225 300 525 

*Der er fratrukket et forventet ammoniaktab i mark på 22 % af ammonium-N (Hansen et al. 2008) 
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