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Baggrund 
Til den politiske proces vedr. afgiftsfritagelse for afbrænding af husdyrgødning, har 
Fødevareministeriet anmodet DJF om et notat, indeholdende de miljømæssige konsekvenser ved 
udbringning af dybstrøelse, herunder især halmrig dybstrøelse.  
 
Specifikt ønskes en betragtning af halmrig dybstrøelse fra "Dansk kalv" konceptet e.lign., samt 
en beskrivelse af sammenhængen mellem halmindholdet i dybstrøelse, og de miljømæssige 
konsekvenser. Især med fokus på N og P-udvaskning.  
 
I det følgende redegøres for dybstrøelses egenskaber og miljøeffekter.  
 
Ammoniaktab,  omsætning og N virkning af dybstrøelse  
Ammoniaktabet fra stalde med kvægdybstrøelse er målt til 6% af total N, mens tabet fra svine- 
og fjerkrædybstrøelse typisk er på ca. 25% af total N (Sommer et al, 2006). Det lave tab fra 
kvægdybstrøelse skyldes bl.a. at der sker en kraftig komprimering af dybstrøelsesmåtten, 
hvorved luftudvekslingen og dermed ammoniaktabet bliver lavt. I mere halmrig dybstrøelse kan 
forventes en bedre lufttilgang og dermed større ammoniaktab. Til gengæld kan forventes et 
lavere ammoniaktab under lagring af halmrig dybstrøelse, som følge af at en større andel af 
ammoniakken bindes mikrobielt i stakken. Vi har imidlertid ikke kendskab til specifikke 
undersøgelser af halms effekt på ammoniaktab fra dybstrøelse.  
 
Kemiske analyser af dybstrøelse fra Videncentret for Landbrug viser, at sammensætningen kan 
variere betydeligt, bl.a. hvad angår fordelingen mellem mineralsk og organisk bundet kvælstof. 
Det har ikke været muligt at finde kemiske analyser på specielt halmrig dybstrøelse, f.eks. 
fra ”Dansk kalv”. Det er derfor heller ikke muligt at kvantificere effekterne af halmrig 
dybstrøelse. Jensen (2002) fandt ingen klar sammenhæng mellem halmforbruget og den kemiske 
sammensætning af dybstrøelse. 
 
Efter tilførsel af dybstrøelse i marken sker der en mikrobiel binding (immobilisering) af en del af 
det mineralske kvælstof i dybstrøelsen, bl.a. som følge af omsætning af halmen (Jensen, 2002). 
Denne mikrobielle binding finder især sted i de første uger efter tilførslen (Jensen, 2002), og må 
forventes at være højere i halmrig gødning. Det immobiliserede kvælstof frigives kun langsomt 
igen over en lang årrække på linje med det øvrige organisk bundne kvælstof i gødningen. 
 
Førsteårsvirkningen af N i dybstrøelse er forholdsvis lav, bl.a. som følge af en lav andel af 
mineralsk N og den omtalte kvælstofbinding. Petersen og Sørensen (2008) angiver en 
førsteårsvirkning på 20-35%. Virkningen kan forventes at være lavere ved et højt halmindhold.  
 



Det bør også bemærkes at den relativt høje tilførsel af organisk stof med dybstrøelse bidrager 
positivt til jordens langsigtede frugtbarhed, ligesom den bidrager positivt til jordens 
kulstofbinding. 
 
Effekt af dybstrøelse på N udvaskning 
Den langsigtede N udvaskning efter udbringning af dybstrøelse er højere end efter tilførsel af 
gylle og handelsgødning. Det skyldes især, at en betydelig andel af kvælstoffet i dybstrøelse er 
organisk bundet, hvoraf en del også frigives efterår og vinter, hvor der ikke er en afgrøde der kan 
optage det frigivne N. Dermed øges risikoen for N udvaskning. Endvidere er det i dag tilladt at 
udbringe fast gødning, inkl. dybstrøelse om efteråret, hvilket ligeledes øger risikoen for N 
udvaskning. Frigivelsen af organisk bundet kvælstof sker langsomt over en periode på over 100 
år efter tilførslen. Det betyder at en del af den ekstra udvaskning sker på meget langt sigt.  
Figur 1viser den langsigtede merudvaskning fra henholdsvis kvægdybstrøelse og svinegylle, 
beregnet med en model fra DJF. 
 

 
Figur 1. Modelberegnet merudvaskning af kvælstof fra kvægdybstrøelse og svinegylle i forhold til anvendelse 
af en tilsvarende plantetilgængelig kvælstofmængde i handelsgødning. 
 
Den langsigtede merudvaskning af N ved anvendelse af 100 kg N i dybstrøelse (ab lager) kan ud 
fra forskellige modeller beregnes til 6-10 kg N, set over en 10 års periode, og til 20-25 kg N, set 
over en 200 års periode ved forårsudbringning af dybstrøelse (ikke publicerede beregninger). Der 
er her tale om merudvaskning i forhold til anvendelse af tilsvarende mængde handelsgødning (45 
kg N svarende til udnyttelseskravet). Dette er gennemsnitstal, der kan dække over betydelig lokal 
variation, bl.a. afhængigt af jordtype, klima og sædskifte. 
Hertil skal tillægges en yderligere udvaskning på ca. 3 kg N pr 100 kg N i dybstrøelse, som følge 
af at en del dybstrøelse udbringes om efteråret.  Petersen og Sørensen (2008) vurderer, at der ved 
efterårsudbringning enten før såning af vintersæd eller på bar jord gennemsnitligt sker en ekstra 
N udvaskning svarende til 15% af N indholdet. En opgørelse i 2004 viste at ca. 20% af 
dybstrøelsen udbringes om efteråret.  
 



Dybstrøelsestyper med et højt halmindhold kan forventes at medføre lavere N udvaskning på 
kort sigt (pr kg tilført N), bl.a. som følge af den mikrobielle binding af N i jorden, men set over 
en meget lang årrække må udvaskningen forventes at være højere fra halmrige gødninger som 
følge af frigivelsen af det organisk bundne kvælstof. Der findes imidlertid ikke datagrundlag for 
at kvantificere forskelle mellem forskellige typer af dybstrøelse med hensyn til effekten på N 
udvaskning. 
 
Fjerkrædybstrøelse adskiller sig en del fra andre typer, idet kvælstoffet her typisk er mere 
tilgængeligt.  Det medfører bl.a. at der må forventes højere udvaskningstab ved 
efterårsudbringning, men til gengæld lavere langsigtede udvaskningstab. 
 
Effekt af dybstrøelse på P tab 
Fosfortabet må forventes at være upåvirket af halmindholdet i dybstrøelse, idet det især er 
bestemt af den langsigtede P tilførsel til jorden.  
 
Konklusion 
Den langsigtede kvælstofudvaskning er højere efter tilførsel af dybstrøelse i forhold til 
tilsvarende anvendelse af gylle eller handelsgødning.  Der findes ikke undersøgelser, der belyser 
miljøeffekten af halmindholdet i dybstrøelse, men ud fra vores øvrige viden kan der ikke 
forventes klare effekter af dybstrøelses halmindhold på udvaskningen af kvælstof og fosfor. 
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