
 

 

 

 

 

 
DCA - Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug 

Aarhus Universitet 

Blichers Allé 20 

8830 Tjele 

Tlf. :  +45 8715 6000 

E-mail: dca@au.dk 

http:// dca.au.dk 

 

Følgebrev 
 

Dato 18. december 2020 

 

Journal 2020-0192025 

AARHUS 

UNIVERSITET 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Landbrugsstyrelsen  

Levering af bestillingen ”Indberetning af mink i gødningsregnskabet for planperio-

den 2020/2021”. 

 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt den 8. december 2020 bedt DCA – Natio-

nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om ”At fastsætte hvordan minkbedrifter skal 
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Indberetning af mink i gødningsregnskabet for planperioden 2020/2021 
efter aflivning af alle mink 
 

Af Seniorforsker Steen Henrik Møller, Seniorrådgiver Christian Friis Børsting og Seniorrådgiver Peter Kai 

Fagfællebedømt af Akademisk medarbejder Anne Louise Frydendahl Hellwing 

 
Bestilling fra Landbrugsstyrelsen: 
”FORMÅLET MED OPGAVEN: At fastsætte, hvordan minkbedrifter skal indberette årstæver i 
gødningsregnskabet for planperioden 2020/2021”. 
 
”KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN: Landbrugsstyrelsen beder AU om at komme med en beregning af, 
hvordan minkavlere, der i 2020 har aflivet deres besætning, skal indberette kvælstof- og fosforproduktionen 
for den forløbne del af planperioden 2020/2021 i gødningsregnskabet. Som en del af besvarelsen skal også 
indgå, hvordan de pågældende besætninger indberetter anvendelse af en type 2-korrektion. I besvarelsen 
kan indgå intervaller, af hensyn til hvornår gødningsproduktionen fra de enkelte bedrifter er ophørt, hvis 
dette har væsentlig betydning for den samlede produktion. AU skal forholde sig til, i hvilken del af året 
kvælstof- og fosforproduktionen har fundet sted – herunder type af foder, årstid med eller uden hvalpe etc”.  
 

Besvarelse: 
Minkens årlige produktionscyklus kan normalt inddeles i tre sæsoner, der med hensyn til typen og antallet 
af dyr omfatter følgende: 1). En vinterperiode med voksne avlsdyr fra december til april, hvor tæverne 
parres i marts og er drægtige frem til slutningen af april – først i maj. 2). En diegivningsperiode hvori 
tæverne føder sidst i april – først i maj og dier deres hvalpe i maj og juni indtil fravænning sidst i juni. 3). En 
vækstperiode hvori hvalpene sættes ud i par eller grupper på tre eller fire. Vækstperioden varer fra juli til 
november. Når vinterpelsen er moden i løbet af november, udvælges avlsdyr til næste års produktion, og 
resten af minkene pelses i november. Denne cyklus er i 2020 blevet afbrudt af den af myndighederne 
igangsatte aflivning af besætninger smittet med Covid-19 i løbet af efteråret, mens de besætninger, der 
ikke var smittet aflivede både hvalpe og de potentielle avlsdyr fra den 5. – 16. november pga. af 
myndigheders krav om dette også i raske besætninger. 

Vi har ikke viden om, hvor længe minkgødning opbevares, hvornår det udbringes, eller hvor meget der p.t. 
er opbevaret til udbringning næste år. Landmænd skal indberette lagre af gødning pr. 1. august til 
gødningsregnskabet ved Landbrugsindberetning, så det er muligt for myndighederne at lave en opgørelse 
over mængden af N og P, der var på lager i gødningen på de enkelte bedrifter per 1. august 2020. Efter 
telefonisk aftale med Landbrugsstyrelsen den 9. december har vi derfor fokuseret besvarelsen på kg N og P 
ab lager i gødning produceret efter den 1. august 2020, idet det er mængden af disse næringsstoffer, som 
landmanden indberetter i gødningsregnskabet. Desuden har vi opgivet mængden af K produceret i denne 
periode, da K også normalt indgår i de normtal for husdyrgødning, som AU indsender til 
Landbrugsstyrelsen. 

På denne baggrund har vi beregnet en række scenarier for mængden af N, P og K i forhold til en normal 
produktion. Disse scenarier dækker produktionen fra 1. august baseret på foderforbruget frem til og med 
oktober (scenarie 1), til og med halvdelen af foderforbruget i november (scenarie 2), til og med hele 
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foderforbruget i november (scenarie 3) og endelig til og med foderforbruget i december som udtryk for 
normalsituationen, som de andre scenarier skal sammenlignes med (scenarie 4). Endelig har vi angivet de 
tidligere beregnede normtal for 2020 for hele året (scenarie 2020). Ved beregningerne er der taget 
udgangspunkt i, at halvdelen af aflejringen af N og P i kroppen er sket pr. 31. juli, mens resten af aflejringen 
sker i august og september. Dette skøn baseres på, at minkene er fuldt udvoksede i september, hvorefter 
en tilvækst primært vil bestå af fedt mens der aflejres en faldende mængde N (Glem-Hansen & Enggaard 
Hansen, 1981, Hellwing et al., 2005). Desuden udgør vægten sidst i juli omkring halvdelen af den fuldt 
udvoksede vægt (Møller et al. 2006). Den reelle aflejring er lidt forskellig mellem hanhvalpe, hunhvalpe og 
udvoksede avlsdyr, men da aflejringen af N, P og K kun udgør en lille andel af indtaget (Børsting et al., 
2020), vil en lille procentvis afvigelse i den beregnede aflejring kun påvirke indholdet i gødning og urin 
marginalt. 

Beregningerne pr. årstæve er baseret på samme datagrundlag om foderproduktionen i 2019 som de 
tidligere beregnede normtal (Børsting et al., 2020). Foderets indhold af kg N, P og K er baseret på analyser 
af samleprøver fra hver fodercentral, der repræsenterer den samlede mængde foder produceret til pelsdyr 
i Danmark. Fodercentralernes indflydelse på normtallene for N, P og K er vægtet i forhold til den leverede 
mængde foder. Data haves pr. måned fra hele produktionsåret. Indholdet af K er beregnet ud fra analysetal 
fra de 6 største fodercentraler, der dækker mere end 85 % af foderproduktionen. Tallene ab dyr og ab lager 
fremgår af Tabel 1 og 2.  

Tabel 1. Indhold af og normtal for N og P i minkfoder, foderspild, slagtekroppe, gødning og urin pr. minkårstæve 
baseret på foderforbruget i:  
Scenarie 1: August, september og oktober  
Scenarie 2: August, september, oktober og halvdelen af foderforbruget i november  
Scenarie 3: August, september, oktober og november  
Scenarie 4: Hele perioden fra august til og med december  
Scenarie 2020: Hele året som angivet i Normtal for husdyrgødning 2020. 

 N, fordøjeligheds-koefficient 0,83 P fordøjeligheds-koefficient 0,5 K fordøjeligheds-koefficient 0,1 

Scenarie 1 2 3 4 2020 1 2 3 4 2020 1 2 3 4 2020 

Foderforbrug kg 123,2 133,8 144,3 150,6 256,6 123,2 133,8 144,3 150,6 256,6 123,2 133,8 144,3 150,6 256,6 

g leveret i foder  2967 3213 3459 3618 6.437 465 503 542 572 1.014 261 284 306 321 559 

g i foderspild 237 257 277 289 515 37 40 43 46 81 21 23 24 26 45 

g indtaget 2730 2956 3182 3329 5.922 427 463 499 526 933 240 261 281 295 515 

                

g aflejret i 

slagtekrop, m.m.  

236 236 236 236 471 35 35 35 35 70 14 14 14 14 28 

g udskilt i 

gødning og urin 

2494 2720 2946 3093 5.451 392 428 464 491 862 226 247 267 281 486 

                

g heraf i gødning 464 503 541 566 1.007 214 231 250 263 466 216 235 253 265 23 

g heraf i urin  2030 2218 2406 2527 4.444 179 196 214 228 396 10 12 14 15 463 

                

Normtal: Kg ab 

dyr pr. årstæve 

2,732 2,977 3,223 3,383 5.965 0,429 0,468 0,507 0,537 0,943 0,247 0,269 0,292 0,306 0,531 
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Strøelsesmængden (10 kg pr. årstæve) tildelt i stalden er i de fire scenarier fordelt ligefrem proportionalt 
med periodens længde, dvs. scenarie 1: 2,5 kg, scenarie 2: 2,9 kg, scenarie 3: 3,3 kg og scenarie 4: 4,2 kg. 
Tab af kvælstof i form af NH3-N og ved denitrifikation i stald og gødningslager er beregnet ved anvendelse 
af samme emissionsfaktorer som i Normtal for husdyrgødning.  

Tabel 2. Normtal for N, P og K i minkgødning ab lager pr. minkårstæve beregnet for foderforbruget hele året eller for:  
Scenarie 1: August, september og oktober  
Scenarie 2: August, september, oktober + halvdelen af foderforbruget i november  
Scenarie 3: August, september, oktober og november  
Scenarie 4: Hele perioden fra august til og med december  
Scenarie 2020: Hele året som angivet i Normtal for husdyrgødning 2020.   

Indhold i alt kg (ab lager) 
Scenarie 1 

 
N P K 

Mink, bure, fast gødning i gødningsrende  Gylle 1,36 0,43 0,28 
Mink, bure, gødningsrende, ugentlig tømning Dybstrøelse 0,27 0,08 0,07 
 Gylle 1,66 0,35 0,20 
Scenarie 2     
Mink, bure, fast gødning i gødningsrende  Gylle 1,48 0,47 0,31 
Mink, bure, gødningsrende, ugentlig tømning Dybstrøelse 0,29 0,08 0,08 
 Gylle 1,81 0,39 0,22 
Scenarie 3 

    

Mink, bure, fast gødning i gødningsrende  Gylle 1,60 0,51 0,33 
Mink, bure, gødningsrende, ugentlig tømning Dybstrøelse 0,32 0,09 0,09  

Gylle 2,00 0,42 0,24 
Scenarie 4 

    

Mink, bure, fast gødning i gødningsrende Gylle 1,68 0,54 0,36 
Mink, bure, gødningsrende, ugentlig tømning Dybstrøelse 0,33 0,10 0,11 
 Gylle 2,06 0,44 0,25 
Scenarie 2020      
Mink, bure, fast gødning i gødningsrende Gylle 2,99 0,95 0,66 
Mink, bure, gødningsrende, ugentlig tømning Dybstrøelse 0,60 0,17 0,22 
 Gylle 3,62 0,78 0,44 

 

Normtallene i Tabel 2 benyttes for gødningsmængden fra den 1. august og indtil aflivning i forhold til det 
scenarie, der stemmer bedst med situationen på den enkelte farm. Hvis det skal gøres mere præcist end de 
anviste scenarier, kan der interpoleres imellem disse tidspunkter. 

Det samlede indhold i gødningslageret på det gennemsnitlige tidspunkt for aflivning findes ved at addere N, 
P og K i lageret pr. 1. august med den mængde, der er produceret fra den 1. august til tidspunkt for 
aflivning.  

 

Korrektion i normerne, herunder anvendelse af type 2-korrektion  
For farme, der almindeligvis ville benytte en type 2-korrektion, vil det i særlige situationer kunne være 
relevant at gøre dette for gødningsmængden fra perioden fra den 1. august til aflivning. Vi forudser 
imidlertid, at det vil kunne være vanskeligt at fremskaffe de nødvendige data om det aktuelle indhold af 
råprotein og fosfor i foderet fra den relevante periode i scenariet fra den konkrete fodercentral.  
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I de gældende normtal for 12 måneder for gødningsåret 2020/21 er der to type 2-korrektioner for mink for 
hele året: 

Ved opgørelse af aktuel fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren anvendt på 
egen farm for et helt gødningsår beregnes ved hjælp af formlen: ((kg foder pr. årstæve x g råprotein pr. kg 
foder / 6250) – 0,471) / 5,966.  

Ved opgørelse af aktuel fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren anvendt på 
egen farm for et helt gødningsår beregnes ved hjælp af formlen: ((kg foder pr. årstæve x g fosfor pr. kg 
foder / 1000) – 0,070) / 0,944. 

Ved beregning af korrektionsformler for scenarie 1 – 4 erstattes tallet for fodermængde i den relevante 
periode fra Tabel 1 med det aktuelle tal for bedriftens foderforbrug i denne periode, og de 5,966 i formlen 
for N og de 0,944 i formlen for P erstattes med de tilsvarende værdier for N og P i kg ab dyr for det 
relevante scenarie i sidste linje fra Tabel 1. Desuden erstattes konstanten 0,471 med 0,235 i formlen for 
råprotein, og konstanten 0,070 med 0,035 i formlen for fosfor. 

Det giver følgende type 2-korrektioner, illustreret ved det formodede mest hyppige scenarie 2 for perioden 
fra 1. august til og med halvdelen af foderforbruget i november: 

Ved opgørelse af aktuel fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren anvendt på 
egen farm i perioden fra 1. august til og med halvdelen af foderforbruget i november beregnes ved hjælp af 
formlen: ((kg foder pr. årstæve i perioden x g råprotein pr. kg foder / 6250) – 0,235) / 2,977.  

Ved opgørelse af aktuel fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren anvendt på 
egen farm for perioden fra 1. august til og med halvdelen af foderforbruget i november beregnes ved hjælp 
af formlen: ((kg foder pr. årstæve i perioden x g fosfor pr. kg foder / 1000) – 0,035) / 0,468. 
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