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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønsket en 
besvarelse af følgende spørgsmål:  

1. Hvor meget halm produceres der i Danmark, og hvor stor en andel af den producerede halm 
bjerges ikke?  

2. Hvor stor en del af halmressourcen, der i dag anvendes på marker og derved tilføres jorden, vil 
kunne konverteres til biokul, uden at dette vil resultere i negative/uacceptable konsekvenser for 
jordens dyrkningsegenskaber og kulstofbalance?  

3. Hvor stor en del af det organiske materiale, der i dag tilbageføres til jorden efter anden 
anvendelse, fx som dybstrøelse eller digestat fra biogasanlæg, vil i stedet kunne konverteres til 
biokul uden at få negative/uacceptable konsekvenser for jordens dyrkningsegenskaber og 
kulstofbalance?  

4. Hvor meget biokul kan / bør tilføres per hektar og hvor hyppigt kan biokul udbringes? 
 
 

Besvarelse 

Spørgsmål 1. Hvor meget halm produceres der i Danmark, og hvor stor en andel 
af den producerede halm bjerges ikke?  

Halm er en stor ressource fra landbruget, da hovedparten af landbrugslandskabet i dag bruges til kornaf-
grøder og raps. En betydelig del af halmen bruges allerede til energiproduktion (30 % af kornhalm, 15 % 
af rapshalm, www.statistikbanken.dk, 15/3 2022), som historisk har været anvendt til opvarmning på 
landbrug og lokale fjernvarmeformål, men senere også til centraliseret kraftvarme, og nu med indle-
dende anvendelser til at øge biogasproduktionen. 

Årlig variation i den samlede produktion af halm kan være stor; i det meget tørre år 2018 var den anslå-
ede samlede produktion kun 4,00 Mt (millioner tons) for kornhalm og 0,44 Mt for rapshalm. Men i den 
mere produktive sæson 2017 blev den samlede produktion anslået til henholdsvis 5,72 og 0,67 Mt for 
korn- og rapshalm. Tørken i 2018 medførte mangel på halmressourcer, ikke kun i Danmark, og dermed 
blev den ”ikke høstede” fraktion reduceret til 0,60 for kornhalm og til 0,22 Mt for rapshalm (www.statistik-
banken.dk, 15/3 2022). Det kan derfor anslås, at med nuværende praksis, hvor landmænd har forskellige 
prioriteringer, vil ca. 0,82 Mt halm (korn- og rapshalm) altid være tilbage på marken.  

Årsagen til at ikke alle landmænd høster deres halm kan være rent praktisk og logistisk i en travl tid, evt. 
ved uheldige vejrforhold. Dertil kommer, at fjernelse af halm fra marken reducerer indholdet af jordens 
organiske kulstof og påvirker dyrkningsegenskaberne, som beskrevet i forhold til spørgsmål 2 og 3 i denne 
besvarelse.  

Et skøn over den nuværende ekstra halmtilgængelighed til industrielle anvendelser (energi, biokul eller 
materiale) kan være baseret på minimumsanvendelsen til andre formål i 2018 (ikke høstet). For kornhalm 
er den estimerede gennemsnitlige tilgængelighed da 2,20-0,60 = 1,60 Mt, og for rapshalm er den 0,49 – 

http://www.statistikbanken.dk/
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0,22 = 0,27 Mt (se Tabel 1). Bortset fra disse mængder kan den aktuelt brugte ressource til energiformål 
(dvs. 1,56 Mt kornhalm og 0,06 Mt rapshalm) evt. omdirigeres til pyrolyse, hvis de miljømæssige, klimatiske, 
agronomiske og økonomiske forhold favoriserer et sådant skift. Hvis det er tilfældet, er den samlede res-
source til rådighed for pyrolyse 3,16 Mt kornhalm og 0,33 Mt halm fra raps. Disse tal er med 15 % vandind-
hold og kan omregnes til 2,69 Mt tørstof kornhalm og 0,28 Mt tørstof rapshalm. 

Tabel 1. Totale halmmængder og deres anvendelser i gennemsnit af 2016, 2017, 2019 og 2020 samt 

2018 (www.statistikbanken.dk, 15/3 2022). 

Halmtype Kategori Gennemsnit 2016, 2017, 
2019 og 2020 
 

2018 

Mt halm (15 % vandindhold) 

Kornhalm  Total 5,46 4,00 

 Energiudnyttelse 1,56 1,43 

 Foderudnyttelse 0,83 0,86 

 Strøelse til husdyr 0,86 1,11 

 Ikke fjernet fra marken 2,20 0,60 

Rapshalm Total  0,57 0,44 

 Energiudnyttelse 0,06 0,17 

 Foderudnyttelse 0,01 0,01 

 Strøelse til husdyr 0,02 0,04 

 Ikke fjernet fra marken 0,49 0,22 

 

Det er værd at nævne, at ovenstående størrelser er beregnet ud fra generel statistik og med nuværende 
høstteknikker. Forsøg, hvor alt ikke-kornmateriale høstes (også avner, aks og mindre blade), har vist, at 
dette kan give lige så meget eller endda mere biomasse end i kornet (Andersen et al. 1992, Jørgensen et 
al. 2007; Taghizadeh-Toosi et al., 2021), hvilket betyder, at næsten det dobbelte af den samlede 
mængde vist i Tabel 1 er potentielt tilgængelig til høst. Praktiske forsøg med tilpasset eller nyt høstudstyr 
har vist, at der kan opnås mellem 12 og 30 % stigning i halmopsamlingen (Kristensen, 2012). Dette har 
dog indtil videre ikke været af økonomisk interesse. 

  

http://www.statistikbanken.dk/
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Spørgsmål 2. Hvor stor en del af halmressourcen, der i dag anvendes på marker 
og derved tilføres jorden, vil kunne konverteres til biokul, uden at dette vil resul-
tere i negative/uacceptable konsekvenser for jordens dyrkningsegenskaber og 
kulstofbalance?  

Efterladelse af halm i marken øger kulstoftilførslen og påvirker en række vigtige dyrkningsegenskaber. Re-
sultater fra primært danske længerevarende studier er beskrevet nedenfor. 

Effekten af at fjerne halm i ensidig vårbyg sammenlignet med at nedmulde den er undersøgt i halm- og 
efterafgrødeforsøget der blev anlagt i 1981 ved Askov forsøgsstation. I dette forsøg er der både lavet un-
dersøgelser af ændringer i jordens kulstoflager (Jensen et al., 2022), udbytte (Jensen et al., 2021) og struk-
turstabilitet (Qi et al., 2022). Forsøget viste, at fjernelse af halm medførte et fald i jordens kulstoflager i 0-20 
cm sammenlignet med at nedmulde halmen. Den totale ændring i jordens kulstoflager var på 3,9 tons C 
ha-1 (svarende til et absolut fald på cirka 0,14% C). Kerneudbytte og proteinindhold i kernen var generelt 
ikke påvirket af om halmen blev fjernet eller ej i forsøgsperioden fra 1981-2019. Ligeledes blev der ikke 
fundet signifikante forskelle i jordens strukturstabilitet eller aggregatstyrke afhængig af om halmen blev 
nedmuldet eller ej.  

Schjønning (1986b) fandt at kulstofindholdet faldt med 0,09%-point (det vil sige fx fra 1,39 til 1,30% C), når 
halmen blev fjernet sammenlignet med at nedmulde halmen efter 10 års gentagne behandlinger i ensi-
dig vårbyg på fire jordtyper, hvilket er på linje med resultatet i Jensen et al. (2022). Effekten af at fjerne 
halm på jordens kulstoflager i et planteavlssædskifte på to lokaliteter blev undersøgt i Gómez-Muñoz et 
al. (2021). De fandt en forskel i jordens kulstoflager i 0-50 cm dybde på 23 tons C ha-1 (svarende til et ab-
solut fald på cirka 0,47% C) efter 17 år i Foulum, mens der ikke var nogen effekt af at fjerne halmen i Flak-
kebjerg.  

Schjønning (1986a) fandt at udbyttet i vårbyg generelt ikke var påvirket af om halmen blev nedmuldet 
eller fjernet i perioden 1974-1985 på fire jordtyper, hvilket er i overensstemmelse med Jensen et al. 
(2021). Tilsvarende blev udbytte af de forskellige afgrøder i sædskiftet i Foulum og Flakkebjerg ikke påvir-
ket af om halmen blev nedmuldet eller ej (Gómez-Muñoz et al., 2021). En analyse af langvarige markfor-
søg fordelt over Europa viste, at der generelt ikke var en effekt af kulstofindhold på udbytte så længe, at 
næringsstofforsyningen var opretholdt (Hijbeek et al., 2017). Tilsvarende resultat blev fundet af Schjønning 
et al. (2018) i en analyse af vinterhvedeforsøg i Danmark. Dog fandt Hijbeek et al. (2017), at et højt kulstof-
indhold var relateret til øget udbytte for kartofler, majs og vårkorn. Jensen et al. (2021) fandt også, at der i 
2018, var en positiv effekt af et øget kulstofindhold forårsaget af nedmuldning af tre gange den normale 
halmmængde. Året 2018 var et år karakteriseret ved høj temperatur og lille nedbør i vækstsæsonen. Der-
for kan et øget kulstofindhold i jorden bidrage til større udbyttestabilitet i ekstreme år, dvs. øget mod-
standsdygtighed over for ekstreme vejrhændelser.  

Schjønning (1984) viste at nedmuldning af halm medførte en lidt større aggregeringsgrad og stabilitet af 
aggregater i tør tilstand i forhold til fjernelse af halm i ensidig vårbyg. Derudover fandt Schjønning (1984) 
at stabiliteten af våde aggregater blev øget på lerjord (12,8-13,4% ler). Schjønning (1985) fandt at ned-
muldning af halm i ensidig vårbyg resulterede i en lille forøgelse i jordens porøsitet i pløjelaget. Gómez-
Muñoz et al. (2021) fandt ligeledes at porøsiteten forøges ved nedmuldning af halm.  
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Halm efterladt på overfladen – som typisk praktiseres i pløjefri systemer og som er obligatorisk i Conserva-
tion Agriculture – har generelt set en gavnlig effekt på dyrkningsegenskaberne, som beskrevet af Munk-
holm og Heckrath (2020), der konkluderer, at halmen beskytter jorden mod vind- og vanderosion samt 
skorpedannelse. Samtidig fremmes planternes vandforsyning som følge af mindsket fordampning og 
øget vandholdende evne i de øverste jordlag (0-10 cm). Derimod kan halmens isolerende effekt bidrage 
til en reduceret jordtemperatur om foråret og dermed en forsinket afgrødeudvikling. Betydningen af en 
forbedret vandforsyning og mindsket risiko for erosion og skorpedannelse forventes at øges i de kom-
mende år, hvor problemer med for meget og for lidt vand forventes at øges i takt med klimaforandrin-
gerne. Effekten af halm efterladt på overfladen kan kompenseres ved at have et jorddække af levende 
planter i form af afgrøder/efterafgrøder i de mest følsomme perioder af året (typisk vinterhalvåret). 

Ud over kulstof i halm fraføres der også P og K i halm. For vårbyg vil der fjernes omkring 2,0 kg P ha-1 og 
42,1 kg K ha-1 i halmen (Jensen et al., 2020). Schjønning (1986b) fandt at indholdet af K i jorden faldt, 
mens P indholdet var uændret efter 10 år med fjernelse af halm i ensidig vårbyg. Gødskningen skal af-
stemmes ift. den bortførsel af P og K der vil være, når halmen fjernes.  

Generelt kan det konkluderes, at fjernelse af halm vil medføre et tab af kulstof i jord, om end det ikke er så 
markant. Kulstoftabet ved fjernelse af halm vil f.eks. kunne kompenseres helt eller delvist ved at dyrke en 
rajgræs efterafgrøde i vårbyg (Jensen et al., 2022), ved olieræddike efterafgrøde og tidlig såning (Peltre 
et al., 2016) eller ved tilbageførsel af kulstof i biokul (Thers et al., 2019). Litteraturanalysen viser, at udbyttet 
generelt ikke påvirkes af om halm fjernes eller efterlades. Dog kan der være effekter af kulstof i specifikke 
afgrøder og under særlige omstændigheder. Efterladelse af halm forbedrer generelt set jordens fysiske 
dyrkningsegenskaber. Halm øger jordens porøsitet om end effekten er lille og beskytter jorden mod ero-
sion, skorpedannelse og fordampning, hvis den efterlades på overfladen. Aggregatstabiliteten øges på 
de mere lerede jorde, som også bidrager til mindsket risiko for skorpedannelse. Øget kulstofindhold, porø-
sitet og stabilitet øger vinduet i vandindhold for optimal jordbearbejdning (Obour et al., 2018), hvilket gi-
ver flere arbejdsdage med optimal jordbearbejdning (Obour et al., 2019) og dermed mindsket risiko for et 
såbed med hårde knolde, og deraf følgende negative effekter på afgrødeetablering og tidlig vækst.  

En række studier har vist, at forholdet mellem ler og kulstof giver et bedre billede af jordens fysiske tilstand 
end kulstofindholdet i sig selv (Dexter et al., 2008; Jensen et al., 2019; Johannes et al., 2017). I en dansk 
sammenhæng er ler/kulstof-forholdet over den kritiske grænseværdi på 10 på de lerholdige jorde i det 
østlige Danmark (Greve et al., 2022). På disse jorde er tilførslen af organisk materiale begrænset, idet de 
er domineret af plante- og svineproduktion. Derfor vil det være mere kritisk at fjerne halmen på disse 
jorde.  

Sammenfattende kan vi ikke konkludere, hvor stor en del af halmressourcen, som i dag efterlades på 
markerne, der kan fjernes og laves om til biokul uden negative/uacceptable konsekvenser for dyrknings-
egenskaberne og kulstofindholdet. Det afhænger af de lokale forhold (ler- og kulstofindholdet ved op-
start, klima, topografi, nuværende dyrkningspraksis herunder sædskifte, gødskning og jordbearbejdning) 
og om fjernelse kompenseres ved øget dyrkning af f.eks. efterafgrøder og/eller tilbageførsel af kulstof i 
biokul. Fjernelse af halm vil have størst negativ effekt på de lerede jorde med lavt kulstofindhold i ud-
gangspunktet og på arealer følsomme for vind- eller vanderosion. 
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Spørgsmål 3. Hvor stor en del af det organiske materiale, der i dag tilbageføres til 
jorden efter anden anvendelse, fx som dybstrøelse eller digestat fra biogasan-
læg, vil i stedet kunne konverteres til biokul uden at få negative/uacceptable 
konsekvenser for jordens dyrkningsegenskaber og kulstofbalance? 

 
Til både spm. 2 og 3: Hvis der ikke kan svares kvantitativt, forklar gerne hvorfor det ikke er muligt og inklu-
der en beskrivelse af de vigtigste overvejelser/faktorer (fx Dexterindeks) om hvordan kulstofbalancen og 
jordfertilitet påvirkes på markniveau af mindsket tilførsel af halm/andet organisk materiale og øget tilfør-
sel af biokul.   

Som for ovenstående spørgsmål (fjernelse af halm) kan det ikke konkluderes, hvor meget af disse bio-
massetyper, der kan konverteres til biokul uden negative/uacceptable konsekvenser. Det vil som for fjer-
nelse af halm afhænge af de lokale forhold og om fjernelse kompenseres ved øget dyrkning af f.eks. ef-
terafgrøder og/eller tilbageførsel af kulstof i biokul. 

Spørgsmål 4. Hvor meget biokul kan / bør tilføres per hektar og hvor hyppigt kan 
biokul udbringes?  

Pyrolyse af biomasse til biokul er i de seneste år blevet introduceret som en teknologi, der potentielt bidra-
ger til kulstof (C) lagring i landbrugsjord og forbedring af fysisk/kemiske forhold for plantevækst. De be-
skrevne fysisk/kemiske effekter af biokul i jordmiljøet omfatter øget vandholdende evne, øget alkalinitet 
(der modvirker forsuring) og øget indhold af næringsstoffer i rodzonen (Verheijen et al., 2009). Rater af 
biokul, der almindeligvis skal tilføres for at opnå en gavnlig effekt på plantevækst, ligger på 10-20 Mg 
ha−1 (Mg = 1000 kg) selvom der også findes eksempler på anvendelse af højere rater som fx 50-100 Mg 
ha−1. Indtil videre har der ikke været kommercielle pyrolyseanlæg i kontinuert drift i Danmark, og erfaring 
med landbrugsmæssig anvendelse af biokul stammer primært fra kortvarige forskningsprojekter. Der er 
derfor begrænset empiri til rådighed for overvejelser om, hvor meget biokul der kan / bør tilføres per hek-
tar, og hvor hyppigt biokul kan udbringes – især er der mangel på erfaringer om langtidseffekter og effek-
ter af gentagne tildelinger af biokul. Med disse begrænsninger tages der i det nedenstående primært ud-
gangspunkt i danske forhold. 

Biokuls mulighed for at bidrage til forbedret plantevækst afhænger i høj grad af jordmiljøets udgangs-
punkt. Positive effekter af biokul på afgrødeudbyttet kan generelt forventes i jord, der har lav pH, lav frugt-
barhed og lav gødningstilførsel. Sådanne jorder er undersøgt i forsøg fra subtropiske og tropiske egne, og 
der er ofte fundet forbedringer af udbytter ved tilførsel af biokul. Nyere resultater har derimod vist, at bio-
kul i gennemsnit ikke har nogen effekt på afgrødeudbyttet i tempererede egne som Danmark, hvor jor-
derne ikke lider under forsuring (pH vedligeholdes ved kalkning), og hvor der generelt er højere jordfrugt-
barhed og gødningstilførsel, hvilket begrænser de potentielle udbyttefordele fra biokul. Markforsøg udført 
i Danmark med havre og vårbyg viste ikke nogen signifikant udbytteeffekt af 20 Mg ha-1 biokul, selvom 
der var tendenser til udbyttestigning (Sun et al. 2014). Forsøgene blev udført i parceller der blev behandlet 
ens, bortset fra om der blev tilført biokul eller ej. I et forsøg i majs fandtes ingen signifikant udbyttestigning 
ved tilførsel af 10-100 Mg ha-1 biokul tildelt over en toårig periode (Sun et al. 2014). Derimod var der en 
negativ effekt af en høj enkeltdosis på 50 Mg ha-1, der medførte en reduktion på 25% i biomasseudbytte 
(Sun et al. 2014). I et forsøg med vinterhvede og vinterraps var der ingen effekt på udbyttet ved tildeling 
af to doser af biokul fra forgasning af halm anvendt over tre på hinanden følgende år (Hansen et al., 
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2017). I dette forsøg blev der givet i gennemsnit ca. 1,8 og 5,4 Mg biokul per ha per år (Hansen et al., 
2017). I et andet markforsøg med biokul af forskellig type og opholdstid i jord fandtes heller ikke statistisk 
signifikante effekter i vinterraps, selvom der var tendens til højere udbytte ved behandlinger med biokul 
(Thers et al., 2020). Raterne af biokul i dette forsøg var 1,5 og 15 Mg ha-1. Sammenfattende viser tilgæn-
gelige forskningsresultater fra danske markforsøg at hverken lave eller højere rater af biokul ser ud til at 
give signifikante forbedringer af udbytte. Dette stemmer overens med andre undersøgelser fra lande med 
tempereret klima, men det skal understreges, at der er meget begrænset viden om langtidseffekter og 
effekter af gentagne udbringninger. Udbyttereduktioner efter anvendelse af høje rater af biokul, som ob-
serveret i markforsøget med majs (50 Mg ha-1), kan potentielt skyldes binding af næringsstoffer til biokul 
og mikrobiel binding af N (som følge af omsætning af labilt kulstof i biokul), men også mekanismer som 
højt saltindhold eller frigivelse af fytotoksiske forbindelser kan forekomme. Sådanne effekter vil i høj grad 
afhænge af de specifikke egenskaber ved det tilførte biokul. 

Som en særlig anvendelse af biokul kan det nævnes at forskningsprojektet BioAdapt (der ledes af KU, 
støttet fra Miljø- og Fødevareministeriets særlige klimapulje for 2020 under GUDP-programmet) undersø-
ger om meget høje tildelinger af biokul til underjord på grovsandede jorder kan forbedre rodvækst og ud-
bytte. Projektet vil ved sin afslutning fremsætte anbefalinger vedrørende den mest hensigtsmæssige kon-
centration samt dybde for inkorporering af biokul i underjorden (Petersen et al., 2021). 

Schmidt et al. (2021) beskriver, at opmærksomheden omkring udbringning af biokul i kombination med 
gødningsprodukter, hvor mængden af tilført biokul ligger mellem 0,5 til 2 Mg ha-1 siden 2015 er øget. Kha-
nal (2011) udførte markforsøg på en leret sandjord (Foulumgaard Forsøgsstation), hvor biokul blev ud-
bragt ved slangeudlægning af gylle, hvor der forinden var iblandet biokul til gyllebeholderen (kalve- og 
svinegylle). Der blev i forsøget udbragt, hvad der svarer til ca. 1 Mg biokul ha-1, hvilket kun havde begræn-
set effekt på emissionen af drivhusgasser fra dyrkningssystemet.  

Tilførsler af biokul i størrelsesordenen 1 Mg ha-1 kan gentages til landbrugsjorden over en årrække, og bio-
massen, der kræves for at producere disse mængder biokul kan potentielt genereres fra et tilsvarende 
areal. Et sådant scenarie blev analyseret af Thers et al. (2019), hvor det blev beregnet at bjerget rapshalm 
fra 1 hektar mark kunne pyrolyseres og give et udbytte på 1 Mg biokul, der så kunne tilbageføres til mar-
ken med en rate på 1 Mg ha-1. Dette kulstof input gav en markant forbedret klimagasbalance ved dyrk-
ning af raps til biodiesel i Danmark (Thers et al., 2019). Ikke kun for Danmark, men også internationalt er 
der dog meget få forsøg, hvor effekten af lave rater af biokul er undersøgt og disse forsøg er typisk ikke 
inkluderet i meta-analyser (Schmidt et al., 2021). Som tommelfingerregel kan det antages, at der fra et 
givent høstet areal maksimalt kan producers kulstof i form af biokul svarende til 50% af det kulstof, der er i 
den biomasse, der pyrolyses. For vinterhvede hvor gennemsnitsudbyttet i halm er 4,2 Mg ha-1 (2012-2021) 
og kulstofindholdet antages til 44%, betyder det, at der fra et høstet areal vil kunne tilbageføres 0,9 Mg ha-

1 år-1 som biokul. Større tilførsler kræver altså, at der bruges biomasse fra et større areal, som derved ikke 
får tilbageført kulstof i form af hverken biokul eller halm. Konsekvenserne af dette for kulstofindhold og 
dyrkningsegenskaber er belyst i svarene til bestillingens spørgsmål 2 og 3. Udenlandske analyser (Robb et 
al., 2020) peger på, at tilførsel af biokul i små rater kombineret med gødningsprodukter (biokul compound 
fertilizer, BCF) sandsynligvis vil være det mest omkostningseffektive for stor-skala tildeling af biokul i lande 
som Danmark (høj indkomst lande), men vi har ikke forskningsmæssigt belæg og erfaringer i Danmark til 
at understøtte sådanne konklusioner. 

I forhold til tildelinger af biokul til dansk landbrugsjord vil lovgivningen sætte yderligere begrænsninger i 
forhold til, hvor meget biokul der kan/bør tilføres per hektar, og hvor hyppigt biokul kan udbringes. Den 
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lovgivningsmæssig regulering af anvendelse af biokul på dansk landbrugsjord er kompliceret og ikke en-
tydig, da biokul omfattes af forskellige regler på både Fødevareministeriets og Miljøministeriets område, 
som tidligere oplyst af LBST (Adam H. Lentz, e-mail kommunikation) og gengivet i uddrag nedenfor. For 
det første er det oplyst at biokul ikke omfattes af bioaskebekendtgørelsen, da biokul ikke er fuldt ud-
brændt (som tilfældet er med bioaske). Biokul kan potentielt være omfattet af forskellige regelsæt på Mil-
jøministeriets område, afhængigt af om det betragtes som affald eller et produkt. Såfremt der er tale om 
affald, vil biokullet skulle følge reglerne i bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål 
(ATJ-bekendtgørelsen), mens det er op til kommunen at træffe en afgørelse om affaldsfasens ophør, hvis 
der er tale om et produkt. I forhold til Fødevareministeriets regler vil det typisk være husdyrgødnings-be-
kendtgørelsens fosforlofter, der begrænser raten af biokul, der kan tilføres landbrugsjorden, da biokul om-
fattes af fosforloftet på 30 kg P ha-1 år-1. I forbindelse med en endnu ikke offentliggjort videnssyntese om 
biokul har Sørensen og Abalos (2022) sammenstillet data om P-indholdet i biokul produceret fra halm, 
separeret biogas digestat og spildevandsslam, der alle vurderes som realistiske biomasser til produktion af 
biokul i Danmark. Analysen for de omfattede studier viste, at fosforloftet betyder, at der årligt maksimalt 
ville kunne udbringes, hvad der svarer til 9,5 Mg ha-1 for halm biokul, 0,5 Mg ha-1 for biokul fra biogas di-
gestat og 0,8 Mg ha-1 for biokul fra spildevandsslam. 
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