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Plantedirektoratet 

Notat vedrørende to spørgsmål om reglerne for beregning af hus-
dyrenes gødningsproduktion i forbindelse med indberetning af 
gødningsregnskabet 

  
Plantedirektoratet (PD) har den 4. januar stillet to spørgsmål til DJF fra 
hhv. jordbruger og landbrugskonsulent om reglerne for beregning af hus-
dyrenes gødningsproduktion i forbindelse med indberetning af gødnings-
regnskabet. Besvarelsen er forestået af forskningsleder Hanne Damgaard 
Poulsen, Institut for Husdyrbiologi og –sundhed, til hvem eventuelle op-
følgende spørgsmål kan rettes på tlf. 8999 1386.  

 

Ad spørgsmål 1) Opdrættets andel af kvælstofudskillelsen hos 
får 

Normtallene for 1 årsmoderfår med lam m.m. er fastsat til 728 FE, 19,79 
kg N i foder, 2,29 t gødning ab dyr, 16,95 kg N ab dyr, 2,81 kg P ab dyr og 
29,26 kg K ab dyr (Poulsen et al., 20011).  

PD ønsker et bud på hvor stor en andel opdrættet (gimmere) udgør af 1 
årsmoderfår med lam m.m. 

1 årsopdræt m.m. består af bidrag fra 1 moderfår (goldperiode, drægtig-
hed, diegivning), 1,5 slagtelam,  0,2 gimmere, 1/20 vædder og 0,2 udsæt-
terfår. Gimmere er i beregningerne defineret som dyr, der vokser fra 50 kg 
(slagtevægt for slagtelam) til 70 kg (vægt for moderfår). Det er altså helt 
afgørende, om der ønskes data for gimmere (50-70 kg), slagtelam (0-50 
kg) eller for alt opdræt (gimmere+slagtelam). 

 

                                                             
1  Poulsen, H.D., Børsting, C.F., Rom, H.B. og Sommer, S.G. (2001). Kvælstof, 
fosfor og kalium i husdyrgødning – normtal 2000. DJF rapport husdyrbrug 
nr. 36. 
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Gimmere (50 kg til 70 kg): 

Gimmere bidrager med 17 af de 728 FE, og 0,46 kg af det samlede N-optag 
på 19,79 kg. Dette svarer til at gimmere udgør ca. 2% af normtallene for 1 
årsmoderfår med lam m.m. 

 

Slagtelam (0-50 kg): 

Slagtelam bidrager med 217 af de 728 FE, og 5,909 kg af det samlede N-
optag på 19,79 kg. Dette svarer til at slagtelam udgør ca. 30% af normtal-
lene for 1 årsmoderfår med lam m.m. 

 

I alt udgør gimmere og slagtelam ca.  32% af normtallene for 1 årsmoder-
får med lam m.m.. 

 

Ad 2) Produceret mælk vs. leveret mælk hos malkekøer 

Normtallene er ganske rigtigt beregnet på baggrund af produceret mælk 
og er fastsat ud fra landsgennemsnittet for ydelseskontrollen. Har man ik-
ke tilgængelige tal fra ydelseskontrollen og ønsker at dokumentere en af-
vigende ydelse på baggrund af leveret mælk, vil det derfor være oplagt at 
bruge den samme korrektionsfaktor til beregning af produceret mælk 
(1,07), som anvendes i henhold til harmonireglerne. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Susanne Elmholt  
Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 


