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Baggrund 

I henhold til artikel 42, stk. 7, i forordning (EU) 2019/1009 om fastsættelse af regler om tilgængeliggørelse 
på markedet af EU-gødningsprodukter (gødningsforordningen) skal Kommissionen senest den 16. juli 
2022 vedtage delegerede retsakter om kriterier for agronomisk effektivitet og sikkerhed i forbindelse med 
anvendelse af biprodukter som komponentmaterialer i gødningsprodukter, som markedsføres som EU-
gødningsprodukter i henhold til forordningen.  

I overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1009 er Kommissionen beføjet til at ved-
tage yderligere delegerede retsakter, der tilpasser kriterierne i bilag II til den tekniske udvikling og letter 
adgangen til det indre marked og fri bevægelighed for EU-gødningsprodukter, som har potentiale til at 
blive genstand for betydelig handel på det indre marked, og for hvilke der er videnskabelig dokumenta-
tion for, at de ikke udgør en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for mil-
jøet, og at de sikrer agronomisk effektivitet.  

Kommissionen har fremsat udkast til retsakter om kriterier for anvendelse af genvundne materialer af høj 
renhed fra affald som komponentmaterialer i EU gødningsprodukter. Indeholdt i udkast til retsakterne er 
grænseværdier for en række stoffer, foreslået ift. sikring af agronomisk effektivitet og sikkerhed. Retsak-
terne har været i teknisk forhøring (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initia-
tives/13111-Fertilisers-agronomic-efficiency-and-safety-criteria-for-by-products-in-EU-fertilising-produ-
cts_en og https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13113-Fertilisers-
high-purity-materials-in-EU-fertilising-products_en), og der er i den forbindelse fremkommet høringssvar 
vedrørende grænseværdierne for krom og vanadium. 

Landbrugsstyrelsen har derfor i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
ønsket en faglig vurdering af om grænseværdien på 400 mg Cr/kg TS i CMC11 og CMC15 og grænse-
værdien på 600 mg/kg V/kg TS i CMC 15 er sat på et miljømæssigt forsvarligt niveau for danske forhold. 

Besvarelsen tager udgangspunkt i økotoksikologiske jordkvalitetskriterier (JKK) for krom og vanadium. JKK 
er udtryk for de højeste stofkoncentrationer, hvor der ikke forventes en økotoksikologisk effekt (Jensen et 
al., 1997). 

Besvarelse 

Estimering af maksimale gødningstilførsler ud fra fosfat og kvælstof som worst case 
scenarie 
For en vurdering af de foreslåede grænseværdier er det nødvendigt at kende til mængderne, der potenti-
elt kan tilføres landbrugsjorden. Disse estimater vil ofte stamme fra N og P-grænseværdier for gødningstil-
førsel i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Ministeriet for Fødevarer Landbrug og Fiskeri, 2021) 

For gødninger med P-virkning antages som minimum 2% P i tørstof (ts). Samtidig sættes den maksimalt 
tilladte dosering af P til 35 kg/ha. Det betyder, at der maksimalt kan udbringes, hvad der svarer til 1.750 kg 
ts/ha tilført i pløjelaget. 

For organiske gødninger med N-virkning antages som minimum 2,5% N i tørstof (C/N ratio, ca. 16) og 
maksimal dosering svarende til 170 kg N/ha. Det betyder, at der maksimalt kan udbringes, hvad der sva-
rer til 6.800 kg ts/ha tilført i pløjelaget.  
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For organiske gødninger betyder ovenstående estimater, at der kan tages udgangspunkt i en tilførsel af 
maksimalt 6.800 kg ts/ha. Dette er et worst case scenarie for organiske gødninger, mens den årlige tilfør-
sel for uorganiske gødninger normalt er under 2.000 kg ts/ha1, og altså betydeligt lavere end worst case 
scenariet.  

 

Nuværende indhold i landbrugsjord tilført slam 

Indholdet af tungmetaller i danske dyrknings- og naturjorder er undersøgt ved en monitering i 1992/93, 
hvor indholdet af krom indgik i moniteringen, men ikke vanadium (Larsen et al., 1996). Ved denne under-
søgelse blev der fundet koncentrationer af krom i jord på slamtilførte marker med en medianværdi på 
12,3 mg Cr/kg og 95 percentilværdi på 20,2 Cr mg/kg.  

Koncentrationen af vanadium er ikke målt i dansk landbrugsjord, men ligger forventeligt på ca. 100 mg 
V/kg jord baseret på indholdet målt i forskellige lande (Kabata-Pendias, 2000).  

Jordkvalitetskriterier for Krom og Vanadium 

For Krom findes et dansk jordkvalitetskriterium (JKK) på 20 mg/kg jord (Miljøstyrelsen, 2002). Dette vil ikke 
overskrides ved en engangstilførsel af det foreslåede worst case scenarie og opblanding i de øverste 20 
cm af pløjelaget (volumenvægt 1,5 kg/L; 3.000 tons jord/ha), hvis startkoncentrationen er under 17 mg 
Cr/kg. Ved 20 udbringninger på det samme areal kan jordkvalitetskriteriet overskrides, hvis startkoncen-
trationen er over 2 mg Cr/kg, hvilket gælder mere end 95 % af dyrkningsjorden (Larsen et al., 1996). 

For vanadium findes ikke et dansk jordkvalitetskriterium, men tidligere rapporterede JRC en koncentration 
på 42 mg V/kg jord som den laveste grænseværdi fastsat af Holland (Carlon, 2007) blandt flere EU lande. 
Der tages i Tabel 2 udgangspunkt i denne koncentration som en grænseværdi, dog uden at forholde sig 
til variationen i toxicitet afhængigt af Vanadiums oxidationstrin, da det ikke er berørt i kildematerialet. 

For krom er der grænseværdier for indhold i slam og bioaske på 100 mg Cr/kg ts i henhold til Slambe-
kendtgørelsen og Bioaskebekendtgørelsen samt et maksimalt indhold i jord på 30 mg Cr/kg (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2008, 2018). Grænsen på 100 mg Cr/kg er fire gange lavere end den foreslåede 
grænse for krom. 

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har fastsat PNEC værdier (predicted no effect concentration) 
for krom i jord. PNEC er på 0,35 mg Cr/kg ts jord for planter, hvor der endog anvendes en sikkerhedsfaktor 
på 10, så PNEC er 0,035 mg Cr/kg (Sørensen et al., 2011). I ECHAs risikovurdering af Cr(VI) er PNECJORD = 
0,15 mg/kg vådvægt i surt miljø, og 0,006 mg/kg vådvægt under andre betingelser (ECHA, 2021). Ligele-
des for Cr (III), er PNECJORD = 3,3 mg/kg vådvægt i surt miljø og 62 mg/kg vådvægt under andre betingel-
ser (ECHA, 2021). Da krom veksler mellem de to oxidationstrin er toksiciteten ikke entydig, så PNEC sættes 
til 0,035 mg Cr VI/kg for at beskytte de mest følsomme arter i overensstemmelse med ECHA (2021) og 
Sørensen et al. (2011). De meget lave PNEC værdier sammenholdt med en PEC på 12,3 mg Cr/kg kan 
give anledning til forsigtighed ift. at lempe reglerne for tilførsel af krom, men er i sig selv ikke relevante for 
danske forhold, hvor 5 percentilen for krom i jord på naturarealer allerede er 1,3 mg/kg (Larsen et al., 
1996). Dvs. planterarter og plantesamfund i Danmark er allerede udsat for jordkoncentrationer på mini-
mum 1,3 kg/ha på 95% af de målte lokaliteter og dermed potentielt tilpassede dette koncentrationsni-
veau. 

                                                           
1 Det antages at mineralske NPK gødninger mindst indeholder 20% N i TS, mens mineralske N gødninger indeholder 
en højere andel N i TS. Ved tilførsel af op til 400 kg N/ha med et typisk 20% N indhold, hvilket kun er relevant på 
græs, svarer det til en tilførsel af 2000 kg tørstof per ha (400 kg N/0,2 kg N/kg TS). 



5 
 

Sammenligning af scenarier, jordkvalitetskriterier for krom og grænseværdier for 
vanadium 
Nedenstående tabeller giver en oversigt over den estimerede betydning af grænseværdierne på 400 mg 
Cr/kg og på 600 mg V/kg i organiske gødninger for forøgelse af jordens indhold af de to tungmetaller i et 
worst case scenario. 

 

Tabel 1. Scenarier for bidrag fra gødningsprodukter til kromindholdet i jorden 

Scenarie ved 400 mg Cr/kg Bidrag til Cr i jorden Jordkvalitetskriterium 

Gødskning med 6.800 kg ts/ha 2,72 kg Cr/ha  

Engangstilførsel, konc. i 20 cm pløjelag 0,91 mg Cr/kg jord 20 mg Cr/kg jord 

Udbringning 20 gange, konc. i 20 cm pløjelag 18,1 mg Cr/kg jord 20 mg Cr/kg jord 

 

Tabel 2. Scenarier for bidrag fra gødningsprodukter til Vanadium i jorden 

Scenarie ved 600 mg V/kg Bidrag til V i jorden Grænseværdi1 

Gødskning med 6.800 kg ts/ha 4,08 kg V/ha  

Engangstilførsel, konc. i 20 cm pløjelag 1,36 mg V/kg jord 42 mg V/kg jord 

Udbringning 20 gange, konc. i 20 cm pløjelag 27,2 mg V/kg jord 42 mg V/kg jord 

1 Hollandsk jordkvalitetskriterie (Carlon, 2007) 

 

Konklusion  

I henhold til jordkvalitetskriterier, som kun findes for krom i Danmark og her adopteret fra Holland for va-
nadium, vil den foreslåede grænseværdi på 400 mg/kg for krom ikke være acceptabel, da jordkvalitets-
kriterierne allerede er overskredet på en del dyrkningsjorder. På lignende måde kan den foreslåede 
grænseværdi på 600 mg/kg for Vanadium forventes at være overskredet sammenholdt med det nuvæ-
rende indhold. Endvidere anbefales det som minimum, at grænseværdierne på 100 mg Cr/kg for slam 
og bioaske også bør være gældende for andre gødningstyper, som de pågældende gødningsprodukter 
tilsat biprodukter og genvundne materialer, indtil disse har fået deres egen specifikke grænseværdier. 

PNEC-værdier fastsat af ECHA er betydeligt lavere end de danske jordkvalitetskriterier og betydeligt la-
vere end det niveau, der normalt måles i dansk jord og hvortil danske plantesamfund potentielt er tilpas-
set.  
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