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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønsket en 

faglig vurdering af den forventede udnyttelse af kvælstof efter tilsætning af kalk til pH 12 i gødningen, for 

en række husdyrgødningstyper. 

Der skal for hver husdyrgødningstype kun fastsættes én gennemsnitlig kvælstofudnyttelse.  

Landbrugsstyrelsen kan ved en dispensationsansøgning nedsætte udnyttelseskravet på husdyrgødning der 

er tilsat kalk med henblik på at reducere risikoen for at smitsomme sygdomme spredes til det omgivne miljø 

ved udbringning af husdyrgødningen.  

For nedestående typer af husdyrgødning ønskes fastsat en gennemsnitlig udnyttelse ved kalkning til pH 12. 

Tallene efter kolon repræsentere de i dag gældende kvælstofudnyttelseskrav.  

 
1) Svinegylle: 80 pct. 
2) Kvæggylle: 75 pct. 
3) Fjerkrægylle: 80 pct. 
4) Gylle fra kødædende pelsdyr: 75 pct. 
5) Dybstrøelse (andre dyrearter end fjerkræ): 50 pct. 
6) Dybstrøelse (fjerkræ) og anden husdyrgødning (fjerkræ): 60 pct. 
 
I listen indgår det udnyttelseskrav der er fastsat for ubehandlet husdyrgødning i planperioden 2020/2021.  

Besvarelse 

Tilsætning af kalk til husdyrgødning til pH 12 vil altid medføre et forøget ammoniaktab i forbindelse med 

både lagring og udbringing af gødningen på marken. Det medfører dermed også en reduceret gødnings-

virkning i forhold til normtal for husdyrgødning. Det har desværre ikke være muligt at finde eksperimentelle 

studier af ændrede ammoniaktab efter tilsætning af kalk til husdyrgødning. Derfor må dette notat baseres 

på teoretisk modelberegninger af ammoniaktab fra gyllelagre ved høj pH, der tidligere er gennemført af 

Adamsen et al (2021), samt på egne ekspertvurderinger. 

Adamsen et al (2021) vurderede det forøgede ammoniaktab i forbindelse med tilsætning af kalk til mink-

gylle til pH 12 til at være 1-2% af TAN (total ammonium-N plus ammoniak-N). Derudover vurderes tabet af 

ammoniak efter kalkning ved 5 måneders lagring med overdækning med snittet halm til ca 9% af TAN ved 

10OC. Tabet er afhængigt af langringsperioden og temperatur, og langringstiden efter kalkning er her er 

antaget at være 5 måneder. Uden kalk behandling forventes et tab på ca 2% af TAN, og det øgede tab 

efter behandling med kalk er således på ca 7% af TAN. Det blev anført af Adamsen et al (2021), at der er 

en betydelig usikkerhed på dette estimat. Efter udbringning må også forventes et øget tab, som vil være 

meget afhængigt af udbringningsmetoden. Som angivet af Adamsen et al (2021) må forventes en meget 

stor risiko for svidningsskader ved udbringning af kalket gødning direkte på eller i en voksende afgrøde. Det 



4 
 

er derfor antaget her, at behandlet gylle vil blive udbragt ved sortjordnedfældning. Alternativt må den be-

handlede gylle blandes med ubehandlet gylle, f.eks. i et biogasanlæg. Hansen et al (2008) estimerede 

ammoniaktab ved sortjordnedfældning på 0,9-1,6% af TAN i svine- og kvæggylle. Det vurderes her at der 

efter en kalkning kan ske en fordobling af dette tab svarende til et ekstra tab på 0,9-1,6% af TAN ved sort-

jordnedfældning. På dette grundlag vurderes den samlede stigning i ammoniaktab til ca 10% af TAN i gylle, 

og der er ikke grundlag for at skelne mellem gylletyper.  

Den tabte ammoniak er 100% plantetilgængelig, og reduktionen i udnytteligt kvælstof svarer dermed til 

ammoniaktabet. 

Vi har heller ikke kendskab til målinger af ammoniaktab fra fast gødning behandlet med kalk. Ved efterføl-

gende lagring af kalkbehandlet fast husdyrgødning er der et krav om tæt overdækning. Ammoniaktabet 

vil være meget afhængig af hvor effektivt denne overdækning udføres. Her vurderes det, at der ved om-

hyggelig overdækning maksimalt vil ske en stigning i ammoniaktab svarende til 10% af TAN. Efter udbring-

ningen vil det imidlertid ikke være muligt at indarbejde en fast gødning øjeblikkeligt. Her skønnes det at en 

kalkning vil medføre en fordobling af ammoniaktabet. Hansen et al. (2008) vurderede ammoniaktabet ved 

nedpløjning af fast husdyrgødning inden for 4 timer til 22% af TAN og ved nedharvning inden for 4 timer til 

36% af TAN. Her skønnes at der må forventes et øget ammoniaktab ved udbringning efter kalkning på 30% 

af TAN. Samlet vurderes det øgede tab fra fast gødning ved lagring og udbringning til 40% af TAN.     

På basis af disse skøn er tabet i forhold til total-kvælstof i forskellige gødningstyper beregnet i tabel 1, og 

der er angivet en vurdering af realistiske udnyttelseskrav for kalkbehandlet gødning. På grund af stor usik-

kerhed på ammoniaktabets størrelse er de vurderede udnyttelseskrav afrundet. 

Tabel 1. Nuværende udnyttelseskrav på udvalgte gødningstyper, gns. andel af ammonum-N målt i gød-
ning, vurderede ammoniaktab som følge af kalk behandling, samt forslag til udnyttelseskrav for gødninger 
behandlet med kalk til pH 12.  

Gødningstype Nuværende 
ud-

nyttelseskrav 
(%) 

Ammonium 
N/ total N i 
gødning* 

Ekstra ammoniaktab 
efter kalk behandling  

Forslag til ud-
nyttelseskrav 
efter kalk be-
handling (%)  

  
% af ammo-

nium N 
% af to-

tal N  
Svinegylle 80 0,78 10 8 70 
Kvæggylle 75 0,58 10 6 65 
Fjerkrægylle 80 0,64 10 6 70 
Gylle fra kødædende pelsdyr 75 0,96 10 10 65 
Dybstrøelse (andre dyrearter 
end fjerkræ) 50 0,25 40 10 40 
Dybstrøelse (fjerkræ) og anden 
husdyrgødning (fjerkræ) 60 0,47 40 19 40 
*) Gennemsnitlig andel af ammonium-N fundet i et større antal gødningsprøver fra Landsforsøg (Kristensen, 
2007). 
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Hvis det fremtidigt bliver behov for at kalk-behandle husdyrgødning i større mængder, vil vi anbefale at der 

gennemføres målinger på sammensætningen af kalkbehandlet gødning sammenlignet med ubehandlet 

gødning under praktiske forhold. Ved at sammenholde indholdet af kvælstof med andre stabile nærings-

stoffer, som fosfor og kalium, i henholdsvis behandlet og ubehandlet gødning kan fås et godt estimat for 

tabet af kvælstof ved en kalk behandling. Fosfor og kalium kan ikke tabes til luften under lagring, hvorfor 

de kan bruges som en stabil reference i forhold til kvælstof der tabes. 
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