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Fødevareministeriet 
Departementet 
 

Kort notat om konsekvenser for fosfor ved forbrænding af bio-
masse  

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet har 
6/5 2009 modtaget bestilling på et fagligt bidrag i form af et kort notat om 
konsekvenser for fosfor ved forbrænding af biomasse (halm eller husdyr-
gødning med højt tørstofindhold). Fødevareministeriet beder om at få no-
tatet inden 8/5. Notatet er led i ministeriets beredskab til de politiske for-
handlinger om regeringens Grøn Vækst udspil.  
 
Fødevareministeriet beder forskerne forholde sig til, hvad tabet af næ-
ringsstoffer ved afbrænding betyder for jordens bonitet - herunder i sam-
menligning med sandsynlig anden anvendelse af jorden og i forhold til 
f.eks. andre klima- og miljøaspekter. Der knytter sig naturligvis også en 
række miljø- og klimaaspekter til afbrænding af kvælstof og kulstof, men 
vi har i dette notat som ønsket i bestillingen fokuseret på aspekter knyttet 
til fosfor.  
 
Notatet skal endvidere indeholde overvejelser om mulighederne for gen-
indvinding af fosfor og f.eks. kalium fra asken fra forbrændt biomasse 
(både halm, træflis og husdyrgødningsprodukter). 
 
Notatet er udarbejdet med input fra Uffe Jørgensen, Peter Sørensen, Jens 
Petersen, Gitte H. Rubæk og Finn P. Vinther, Institut for Jordbrugspro-
duktion og Miljø samt Henrik B. Møller og Anders P. Adamsen, Institut 
for Jordbrugsteknik. 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Susanne Elmholt 
Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 
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Notat om konsekvenser for fosfor (P) ved forbrænding af bio-
masse 

7. maj 2009 
 
Nærværende notat er svar på bestilling fra 6/5 fra Fødevareministeriet 
(FVM) til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF). FVM har bestilt et 
kort notat om konsekvenser for fosfor ved forbrænding af biomasse (halm 
eller husdyrgødning med højt tørstofindhold).   

Afbrænding af biomasse rejser to hovedspørgsmål i forhold til P i jordbru-
get: 1) Kan afbrænding bidrage til at fjerne eller reducere P-overskuddet i 
husdyrtætte områder? 2) Kan P, der er en begrænset ressource, udnyttes 
som gødning efter afbrænding af biomasse?  

Mulighed for reduktion af P-overskud 

På den enkelte bedrift kan separering af gylle efterfulgt af afbrænding af 
gyllefibre udvikles til et middel til at nedbringe P-overskuddet, såfremt 
der anvendes en effektiv separering. En sådan situation vil muliggøre ”be-
hovsbaseret P-gødskning” (P-gødskning der afpasses jordens P-pulje og 
afgrødens P-behov) på landbrugsjord i husdyrtætte områder (Poulsen & 
Rubæk, 2005). 

Man antager normalt, at separering udskiller 60-80% af P i fiberfraktio-
nen (Birkmose et al., 2006). Imidlertid viser nye undersøgelser fra private 
brug med gylleseparering (Petersen & Sørensen, 2008), at det ofte kun er 
op til 25-40% af gyllens indhold af P, som ender i fiberfraktionen, og i så 
fald er det en mindre reduktion i overskuddet, der vil kunne opnås.  

Reduktion i P-overskuddet på bedrifter med høj husdyrtæthed forudsæt-
ter afsætning af overskuddet uden for det husdyrtætte område – også ved 
afbrænding af fiberfraktionen fremkommet ved gylleseparering. På regio-
nalt eller nationalt niveau forudsætter en forbedring af landbrugets P-
udnyttelse – og på længere sigt en reduktion i P-belastningen af vandmil-
jøet – at P i asken fortrænger anvendelsen af mineralsk handelsgødning. 

Konsekvenser af afbrænding af biomasse for gødningsanven-
delse af P  

I Petersen et al. (2005) gennemgås betydningen af afbrænding af biomas-
se for gødningsanvendelsen af P. Den bagvedliggende viden stammer pri-
mært fra halmafbrænding. Den overordnede konklusion er, at fordeling af 
næringsstoffer i forskellige askefraktioner, deres opløselighed og opblan-
ding med tungmetaller (fx cadmium), afhænger af både biomassetype, 
forbrændingsteknologi og mulighederne for efterbehandling. Det er derfor 
svært på det foreliggende grundlag at opstille en klar strategi for, hvordan 
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den bedste næringsstofudnyttelse opnås for P i aske efter afbrænding af 
biomasse. Der må skelnes mellem 1) behandling og rensning af flyveaske 
og 2) anvendelse af bundaske til langtidsvirkende vedligeholdelsesgødsk-
ning. En god genanvendelse af P efter afbrænding forudsætter opfyldelse 
af en række betingelser, herunder optimering af teknikkerne for de enkelte 
biomassetyper på en kosteffektiv vis. 

I en undersøgelse af P i et blandingsprodukt af slam- og halmaske fandt 
man en førsteårs gødningsvirkning på ca. 10% af virkningen af vandoplø-
seligt P i handelsgødning (Hansen & Kjellerup 1994). Omvendt fandt man 
en gødningsvirkning på 90-100% af P i aske fra hønsegødning, der var af-
brændt ved <975 °C (Richardson, 1993), hvilket viser det store spænd, 
som forskellige biomassetyper og forbrændingsteknologier giver anled-
ning til.  

Rubæk et al. (2007) undersøgte ved hjælp af traditionelle gødningsanaly-
ser opløseligheden af P i bl.a. aske fra fiberfraktionen fra separeret svine-
gylle og fjerkrægødning og sammenlignede resultaterne med opløselighe-
den af superfosfat. Asken stammede fra termisk forgasning af gødningen 
ved ca. 700 °C. Opløseligheden af P i asken var væsentligt lavere end i su-
perfosfat. Møller et al. (2007) undersøgte på tilsvarende vis P-
opløseligheden i asken efter afbrænding (ca. 950 °C) af halm og forskellige 
blandinger af halm og fiberfraktion efter gylleseparering. Den største an-
del af P fra biomassen fandtes i bundasken, hvor kun 5-10 pct. af P var 
vandopløseligt. En mindre andel af P fandtes, sammen ved cadmium, i 
flyveasken, hvor 70-85 pct. af P var vandopløseligt. 

Forbrændingstemperaturen synes at have stor betydning for energitekno-
logiens effekt på opløseligheden af P, og bedst opløselighed ser ud til at 
opnås ved lav forbrændingstemperatur. Men dannelse af uønskede stoffer 
(fx dioxin og PAH) under forbrændingsprocessen undgås bedst ved høj 
forbrændingstemperatur, og det kan således være vanskeligt at tilgodese 
P-opløseligheden. 

Traditionelle P gødningsanalyser angiver gødningsfosforets opløselighed i 
vand eller en (sur) citronsyreopløsning. Disse analyser giver ikke det fulde 
billede af aske og andre produkters værdi som gødning. Askeprodukter vil 
i nogle tilfælde være mere opløselige i jorden specielt over længere tidsho-
risonter (Rubæk et al., 2007). Det er derfor sandsynligt, at nogle asketyper 
kan anvendes som langsomt virkende P-gødning, men tidsforløbet for fri-
givelsen kendes ikke. En anden mulighed er at behandle asken med syre, 
idet forsuring øger mange P-forbindelsers opløselighed, hvorved P i aske 
hurtigere vil blive en del af de gængse P-puljer i jorden. Vi har dog ikke 
kendskab til økonomien i denne proces. 
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Kommerciel udnyttelse af aske til gødning i dag 

Bundasken fra halmfyrede kraftværker køres i dag direkte ud på markerne 
(her er den umiddelbare P-tilgængelighed lav, men vi ved ikke, hvordan 
det frigives på længere sigt). I dag produceres der årligt 10-12.000 t flyve-
aske fra halmfyring, og heraf behandles ca. 4.000 t/år på Kommune Kemi 
mod betaling (Pers. komm. Ole Kristensen, Kommune Kemi). Af den be-
handlede aske vandekstraheres næsten al K og ca. 80% af P til flydende 
gødning. I øjeblikket deponeres resten, dog med mulighed for at den sene-
re kan genanvendes. Flyveasken fra anden biomassefyring (bl.a. træ) ud-
nyttes foreløbigt ikke. 

Igangværende forsøg med udnyttelse af aske som gødning 

DJF har i øjeblikket forsøg i gang, hvor der måles på tilgængeligheden i 
jord efter tilførsel af P i aske fra forgasning af fiberfraktion fra husdyrgød-
ning ved forskellig temperatur. Endvidere måles på aske fra gårdanlæg til 
sam-forbrænding af halm- og fiberfraktion. Endelig er igangsat et forsøg, 
hvor formålet er at måle eftervirkning af aske-P fra gyllefibre i året efter 
tilførslen.  

Konsekvenser for kvælstof (N) og kalium (K) ved afbrænding 
af biomasse 

Ved afbrænding af biomasse omsættes N til gasformige forbindelser (pri-
mært N2) og muligheden for gødningsudnyttelse fortabes. En stor andel af 
K afsættes i cyklon- og flyveasken, hvor også indholdet af cadmium og 
zink er højt, hvorfor denne fraktion hidtil er blevet deponeret. Som oven-
for nævnt har Kommune Kemi dog i de senere år udvundet K og P fra dis-
se fraktioner til gødningsbrug, hvorefter resten er deponeret. Opløselighe-
den af K i bundasken, der normalt kan udbringes direkte på landbrugs-
jord, er forholdsvis stor, selvom der i visse tilfælde forekommer en lavere 
tilgængelighed. Den samlede udnyttelse af K efter forbrænding af biomas-
se er således allerede i dag forholdsvis høj. 

Konklusion 

Ved afbrænding af biomasse, specielt husdyrgødningsfibre, kan lokale P-
overskud opkoncentreres i aske fra forbrændingen. Hvis asken udbringes 
andre steder i landet med mindre husdyrtæthed, kan der her fortrænges 
handelsgødnings-P, således at landbrugets samlede P-forbrug kan reduce-
res, og risikoen for P-tab på sigt kan reduceres. Dette forudsætter dog dels 
effektiv separering af gyllen, dels at P i asken kan, og bliver, udnyttet gød-
ningsmæssigt. Gødningsværdien af P i aske er meget variabel som funkti-
on af biomassetype, afbrændingsteknologi og askefraktion. I de tilfælde, 
hvor P er hårdt bundet i asken, vil en syrebehandling formentlig kunne 
øge opløseligheden, men økonomien i denne proces bør vurderes nærme-
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re. Den langsigtede gødningsværdi af hårdt bundet P i aske er dårligt 
kendt. 
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