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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen har modtaget henvendelse fra en fagperson, der mener, at definitionen af hvornår et 
produkt kan betegnes som et voksemedium er angivet forkert i den gældende gødningsbekendtgørelse, 
og at det skyldes en forkert omregning af enheden for ledningsevne fra den tidligere gødningsbekendtgø-
relse. Såfremt der er tale om en forkert definition, blokerer denne for, at visse produkter kan anmeldes som 
voksemedier på trods af samme produkters åbenlyse funktion som vækstmedium/voksemedium.  

Landbrugsstyrelsen har derfor ønsket en belysning af, hvorvidt definitionen for et voksemedium i den 
nuværende gødningsbekendtgørelse er meningsfuld ift. produkter, der kan anvendes som voksemedier. 
Heri også om enheden for ledningsevnen er korrekt angivet.  

Besvarelse 

I den gældende gødningsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om gødning og jordforbedringsmidler m.v. BEK 
nr 862 af 27/08/2008) er definitionen af, hvornår et produkt kan betegnes som et voksemedium angivet 
som følgende: Et produkt må kun sælges som voksemedium, når ledningsevnen er mindre end 70 mS/m.  

I den forudgående gødningsbekendtgørelse fra 1998 (Bekendtgørelse om gødning og jordforbedringsmid-
ler m.m. BEK nr 960 af 16/12/1998) er definitionen angivet som følgende: Et produkt må kun sælges som 
voksemedium, når ledningsværdien (Lv) er mindre end 7.  

De to forskellige definitioner giver anledning til spørgsmål om, hvad relationen er i mellem de anvendte 
begreber og enheder. Der anvendes begrebet ledningsværdi i gødningsbekendtgørelsen fra 1998, imens 
begrebet ledningsevne anvendes i gødningsbekendtgørelsen fra 2008.  

I Miljøstyrelsens udgivelse ”Standardiseret produktblad for kompost” er enheden for ledningsværdi (Lv) an-
givet som 10 mS/cm. Der er tilknyttet kommentaren: Enheden 10 mS/cm skal altid anvendes ved opgivelse 
af Lv, idet Lv er defineret og forstået af danske gartnere med denne enhed. Mange laboratorier anvender 
forkert enhed for Lv også selv om selve analysemetoden og resultatets størrelse er korrekt. I denne udgivelse 
omtales også begrebet ledningstal (Lt), som er baseret på vægt, imens Lv er baseret på volumen. I forhold 
til analysemetoder henvises der til Plantedirektoratets ”Fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser afsnit 
VI, metode nr. 1.” (Plantedirektoratet 1994), hvori det fremgår, at kompost og destilleret vand blandes i for-
holdet 1:9, hvorefter blandingens ledningsevne måles.  

I gødningsbekendtgørelsen fra 2008 står der om ledningsevne følgende under ”Mærkning” af produktet: 
Ledningsevne (mS/m), eventuelt suppleret med ledningsværdi ([mS/cm]*10), og samme definition er brugt 
i gødningsbekendtgørelsen fra 1998. Den rette forståelse må derfor være, at man tager den målte led-
ningsevne omregner til enheden mS/cm og ganger med 10 for så at oplyse denne værdi på deklarationen 
som ledningsværdi. Det betyder, at hvis man vil regne baglæns fra den typiske ledningsværdi på 1-5 i pot-
temuld (tit oplyst uden enhed), skal man dividere med 10 for at få enheden mS/cm.  

En omregning af ledningsværdien på 7 fra den gamle bekendtgørelse til ledningsevne (mS/m) i den nye 
gødningsbekendtgørelse gøres derfor først ved at dividere med 10 og dernæst ved en simpel omskrivning 
af enheden: 1 mS/cm = 1 mS/0,01 m = 100 mS/m. Så den ovennævnte øvre grænse for ledningsværdien 
på 7 omregnes til 0,7 mS/cm, hvilket svarer til 70 mS/m.  
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Det konkluderes derfor at være korrekt, når der står i gødningsbekendtgørelsen fra 2008 at: Et produkt må 
kun sælges som voksemedium, når ledningsevnen er mindre end 70 mS/m. 

Den tidligere benyttede enhed på 10 mS/cm kan medføre tvivl om værdiens størrelse, hvorfor det forment-
lig er valgt at benytte den nye enhed på mS/m i den nye bekendtgørelse. Det kan anbefales at det tydeligt 
fremgår af deklarationen, om der er tale om ledningsevne eller ledningsværdi. 
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