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Til Landbrugsstyrelsen 

Vedr. levering af ”Vurdering af ændringsforslag til gødningsforordningen 
(2019/1009)” 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 9. juni 2020 bedt DCA – Nationalt Cen-
ter for Fødevarer og Jordbrug – om at komme med en faglig og miljømæssig vurde-
ring af oplistede ændringsforslag til gødningsforordningen (2019/1009). 
 
Besvarelsen er udarbejdet af professor Bent T. Christensen fra Institut for Agroøkologi 
ved Aarhus Universitet. Lektor Lars Elsgaard fra samme institut har været fagfællebe-
dømmer og notatet er revideret 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 
3.09 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2020-2023”.  
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Vurdering af ændringsforslag til gødnings-
forordningen (2019/1009) 

Af Bent T. Christensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
 

Fagfællebedømt af Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, AU 
 

Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har d. 09.06.2020 fremsendt en bestilling til DCA vedrørende ændringsforslag 
til gødningsforordningen. Landbrugsstyrelsen ønsker rådgivning i forbindelse med et 
arbejdsgruppemøde, hvortil Kommissionen har fremsendt mulige ændringsforslag til 
gødningsforordningen, der blev vedtaget i 2019. Ændringsforslagene er fremkommet efter ønske 
fra en række europæiske erhvervsorganisationer.  I det til bestillingen vedhæftede dokument har 
Kommissionen (GROW/D2) indsat deres vurdering af de fremkomne forslag. 

 

Besvarelse 

De foreslåede ændringer synes alle alene at være af afklarende teknisk karakter og er primært 
mindre justeringer af udvalgte dele af forordningens bilag. Vurderingen fra GROW/D2 er da også, 
at de foreslåede justeringer/tilføjelser har sin berettigelse. 

I forbindelse med plantetilgængelighed af næringsstoffer er det dog væsentlig at erindre, at det 
totale indhold af et givent næringsstof, specielt en række mikronæringsstoffer, ikke nødvendigvis 
er dækkende for det plantetilgængelige indhold. Det gælder ligeledes for biotilgængelighed og 
bionedbrydelighed. Såvel bionedbrydelighed som plante- og biotilgængelighed må relateres til en 
tidshorisont. Det er også korrekt, at vandopløselighed ofte er et mindre dækkende udtryk for 
tilgængelighed, specielt hvor produkterne tilføres jord eller andet vækstmedium. Men af hensyn til 
sammenlignelighed mellem produkter bør anvendelse af begrebet tilgængelighed relateres til 
analyser baseres på fælles, standardiserede metoder. 

Denne problematik kan eventuelt rejses af Landbrugsstyrelsen ved mødet i arbejdsgruppen. Der 
findes næppe nogen entydig løsning på spørgsmålet, men en bevidsthed om problematikken er 
vigtig for beslutningstagningen.  

Vedrørende blandet byaffald må det antages, at dette ikke inkluderer industriaffald. 

Derudover er der ikke yderligere kommentarer til ændringsforslaget. 
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