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Plantedirektoratet 

Kvælstof i have- og parkaffald (HPA) 

 

 

Plantedirektoratet (PD) har i mail af 18. november 2009 og med en frist til 

senest maj 2010 bestilt en redegørelse vedrørende indberetningskrav til ha-

ve/parkaffald (generelle regler) samt definitionsspørgsmål i henhold til øko-

logireglerne. Redegørelsen  

 

Nedenstående redegørelse er udarbejdet af seniorforsker Peter Sørensen og 

seniorforsker Jens Petersen, begge Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Koordinator for myndighedsrådgivning 
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Redegørelse vedrørende kvælstof i have- og parkaffald (HPA) 
 

Peter Sørensen og Jens Petersen, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det 

Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 

 

Indledning 

Plantedirektoratet har bestilt et notat om udnyttelsen af kvælstof i have- og parkaf-

fald med henblik på en afklaring af om jordbrugere fortsat skal indberette modtaget 

have- og parkaffald i deres gødningsregnskab. Specifikt ønskes en afklaring af føl-

gende: 

1. Kvælstofindholdet og udnyttelsesprocenten i have- og parkaffald analyseres, 
så niveauet findes.  

2. Det afklares hvor stort kvælstofindholdet i have-parkaffald skal være for at 
det kan defineres som en gødning og dermed skal medtages i gødningsregn-
skabet.  

3. Det vurderes hvor grænsen ligger for om have-parkaffald er en gødning og 
hvornår det vil være et jordforbedringsmiddel jf. Lov nr. 194 om gødning og 
jordforbedringsmidler af 12. marts 2009.   

4. Det afklares hvad udnyttelsesprocenten bør være.   

5. Hvis det jf. punkt 2 og 3 vurderes at jordbruger fremover skal medtage have- 
og parkaffald i gødningsregnskabet, er der brug for en analysemodel til be-
stemmelse af kvælstofindhold i have- og parkaffald. Vil det være mest fagligt 
korrekt at måle indholdet af kvælstof pr. tørstofmængde? Hvordan vil det i 
praksis kunne måles? 

 

Have- og parkaffald (HPA) i Danmark 

1. Sammensætning og kvælstofindhold i kompost 

Sammensætningen af haveaffald indsamlet på Århus Affaldscenter viste en betyde-

lig variation i sammensætning og indhold set over året (Boldrin og Christensen, 

2010). Det gennemsnitlige indhold var på 0,56% N i tørstof (TS), 0,11 % P i TS, og C/N 

forholdet var gennemsnitligt 57, men varierede fra 30 til 85 i de forskellige måneder. 

Der blev fundet et højt aske indhold i tørstoffet, hvilket tyder på et betydeligt ind-

hold af jord i affaldet. Det kan konkluderes, at HPA som udgangsmateriale for kom-

postering er meget inhomogent.  

Petersen og Hansen (2003) angav den gennemsnitlige sammensætning af 

kompost, udelukkende baseret på HPA, på basis af 38 analyser af kompost fra for-

skellige anlæg, og det gennemsnitlige næringsstofindhold fremgår af Tabel 1.  
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Tabel 1. Gennemsnitligt indhold (g/liter) i kompost af HPA baseret på 38 analyser fra 

forskellige anlæg i DK (Petersen og Hansen, 2003). Analyseresultater er omregnet til 

kg/tons og % af TS. 

Analyse Indhold i kompost, 

g/liter 

Indhold i kompost, 

kg/tons 

Koncentration,  

% af TS 

Tørstof (TS)   668  

Organisk stof   128 19,1 

Aske   545 81,6 

Vægtfylde 660   

Total N 3,4 5,2 0,77 

Vandopløseligt N 0,37 0,56 0,084 

Total C *) 49 74 11 

C/N *) 14   

Citratopløseligt P 0,76 1,2 0,18 

Vandopløseligt K 1,57 2,4 0,36 

pH 8,3   

*) Beregnet ud fra antagelse om 58% C i organisk stof. 

 

2. Mængder 

En detaljeret opgørelse af mængden af behandlet HPA og anvendelsen af kompo-

sten på basis af indberetninger for 2001 er rapporteret i Petersen og Hansen (2003). 

Mængden af behandlet HPA er således i 2001 opgjort til 669.000 tons. Der sker 

normalt en kompostering af HPA, hvorved der også sker et vægttab. Mængden af 

produceret kompost udelukkende på basis af HPA er opgjort til 348.000 tons, og 

heraf blev de 70.000 tons anvendt i landbruget, svarende til 20% (Petersen og Han-

sen, 2003). Den forventede mængde HPA til behandling i 2012 er fremskrevet til 

782.000 tons (Andersen, 2008), og der kan således forventes en stigning i mængden 

af HPA kompost på 17% fra 2001 til 2012.   

På basis af ovenstående kan den samlede mængde kvælstof i HPA kompost i 

2001 opgøres til 1810 tons N/år, hvoraf de 364 tons N/år blev anvendt i landbruget. 

Kvælstof i HPA kompost udgør en yderst beskeden mængde (<0,5%) sammenlignet 

med de ca. 400.000 tons N, der årligt tilføres med handels- og husdyrgødning. Ud fra 

en overordnet betragtning har HPA kompost således ingen væsentlig betydning for 

den samlede kvælstoftilførsel, men det kan have betydning på de arealer, hvor 

komposten udbringes. Ved udbringning af f.eks. 20 ton HPA kompost/ha kræves et 

areal på 3.500 ha (70000 t/ 20t/ha). 

 

3. Kvælstof  gødningsvirkning 

Der findes kun ganske få undersøgelser af omsætning og gødningsvirkning af kom-

post baseret på HPA alene. Det skyldes, at der i de fleste publicerede undersøgelser 

har været anvendt kompost baseret på blanding af forskellige typer affald. I en bel-

gisk undersøgelse, hvor der er målt N gødningsvirkning af kompost udelukkende be-

stående af grøntsags-, frugt- og haveaffald (Nevens og Reheul, 2003), fandtes en 
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gennemsnitlig gødningsvirkning på 7% af total N ved tilførsel til majs (Tabel 2). I det-

te forsøg blev kompost årligt tilført til samme areal gennem en 4-årig periode (ca. 

330 kg N/ha/år). Der var imidlertid ikke noget der tydede på en akkumuleret effekt 

af den gentagne komposttilførsel. Det skal bemærkes, at den anvendte kompost 

havde et relativt lavt C/N forhold på 10, der er betydeligt lavere end C/N forholdet i 

gennemsnitlig dansk HPA kompost (Tabel 1). Gødningsvirkningen kan forventes at 

falde med stigende C/N forhold.  

 

Tabel 2. Gødningsvirkning af N i HPA kompost i forhold til handelsgødning målt ved 4 

års gentagen tilførsel af HPA kompost ved et gennemsnitligt C/N forhold på 10, målt 

på basis af N optagelse i majs og angivet som % af total N i tilført kompost (Nevens 

og Reheul, 2003). 

År 1997 1998 1999 2000 Gns. 

Gødningsvirkning 

(% af total N) 

12,6 0,0 8,8 6,4 6,9 

 

Undersøgelser af gødningsvirkning af kompost af kildesorteret husholdningsaffald 

har vist en gødningsvirkning (værdital) på 8-13% (Kjellerup, 1993; Petersen, 2003) 

ved et C/N forhold på 8-12. I overensstemmelse hermed angiver Amlinger et al. 

(2003) i et review, at førsteårsvirkningen af kompost typisk er 5-15% af total N. Am-

linger et al. (2003) angiver dog også, at der må forventes en N immobilisering i jor-

den ved C/N forhold i kompost over 11. Det betyder, at der kan forventes en N virk-

ning, der er lavere end indholdet af mineralsk N i komposten, når C/N forholdet er 

større end 11. Ved sammenligning af kompost, baseret på samme type af organisk 

materiale, kan der forventes en god sammenhæng mellem N frigivelsen og kompo-

stens C/N forhold. Her må der dog tages forbehold for den inhomogene sammen-

sætning af HPA, der sandsynligvis har betydning. Endelig skal nævnes, at kvælstof-

virkningen ikke alene kan vurderes ud fra C/N forholdet i kompost, idet der ved 

sammenligning af forskellige komposttyper ikke er fundet nogen klar sammenhæng 

mellem N frigivelse og C/N forholdet, da tilgængeligheden af kulstoffet også har be-

tydning (Gagnon og Simard, 1999).  

På baggrund af ovennævnte undersøgelser, samt at der er målt et gennem-

snitligt C/N forhold i HPA kompost på over 14 (Tabel 1), konkluderes, at N gødnings-

virkningen af HPA kompost typisk til at være tæt på 0. For HPA kompost med C/N 

forhold mindre end 11 kan der dog forventes en førsteårsvirkning på 5-10% af total 

N.   

  

4. Langtidsvirkning af næringsstoffer 

På langt sigt må der forventes en eftervirkning af det tilførte kvælstof i kompost. I 

ovennævnte undersøgelse af Nevens og Reheul (2003) var der dog ikke noget der 

tydede på en målbar eftervirkning af den tilførte kompost (Tabel 2). Den manglende 

eftervirkning af HPA kompost kan muligvis skyldes indhold af materiale, der virker N 

immobiliserende også under omsætningen i de følgende år, men kan også skyldes 

forsøgsusikkerhed, idet eftervirkningen typisk er lav og dermed vanskelig at måle 
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(som for anden organisk gødning). Amlinger et al. (2003) angiver generelt for kom-

post en eftervirkning på 2-8% pr år i årene efter tilførslen. Vi konkluderer, at der ikke 

med sikkerhed kan forventes nogen målbar N eftervirkning i de første år efter til-

førslen af HPA kompost. 

Det organiske stof i HPA kompost er relativt stabilt og langsomt omsætte-

ligt. Det betyder, at gentagen tilførsel af kompost kan medvirke til at opretholde el-

ler evt. øge jordens indhold af organisk stof og organisk bundet kvælstof. Det kan 

forventes, at det tilførte organiske N vil mineraliseres meget langsomt i jorden.  

Ved gentagen tilførsel af relativt store mængder kompost vil der ske en op-

hobning af kvælstof i jorden, der på længere sigt medfører øget risiko for nitratud-

vaskning. Den gentagende tilførsel af HPA kompost pr ha bør derfor begrænses.  

Det skal også bemærkes, at HPA kompost kan have et betydeligt indhold af 

citratopløseligt P og vandopløseligt K (Tabel 1). Eksempelvis indeholder 20 tons HPA 

kompost gennemsnitligt 104 kg total N, 24 kg citratopløseligt P, 48 kg opløseligt K. 

Det betyder, at 20 tons/ha af HPA kompost kan dække mange afgrøders behov for P 

og K. Total P indholdet må forventes at være noget højere end citratopløseligt P, 

men er ikke angivet af Petersen og Hansen (2003). 

 Det gennemsnitlige indhold af total P i aske-tørstof for frisk haveaffald fandt 

Boldrin og Christensen (2010) til 0,23%, hvilket kan omregnes til 1,25 kg P/tons i HPA 

kompost ud fra askeindholdet i kompost, jf. Tabel 1, idet P koncentrationen i aske-

tørstof antages at være upåvirket af komposteringen. Det beregnede indhold af to-

tal-P svarer stort set til det gennemsnitlige indhold af citratopløseligt P fundet i 

kompost baseret på 38 analyser (Tabel 1). Det er ikke sandsynligt, at al P foreligger 

som citratopløseligt, men en direkte sammenligning af de to undersøgelser er van-

skelig af forskellige årsager.  

Det kan foreslås, at Slambekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. 

december 2006) anvendes som udgangspunkt for begrænsninger i tilførslen af HPA 

kompost. I Slambekendtgørelsen er tilførslen af total N og P begrænset til 170 kg 

N/ha/år og 30 kg P/ha/år, dog max. 7 tons TS/ha/år. I forbindelse med kompost vil 

begrænsningen på 7 tons TS/ha/år dog være meget restriktiv, bl.a. som følge af det 

relativt høje indhold af jord og et lavt tungmetal indhold i HPA (Boldrin og Christen-

sen, 2010). I stedet kan der tages udgangspunkt i Slambekendtgørelsens begræns-

ninger i næringsstoftilførsel, og her vil en tilførsel på 30 kg total P/ha/år være rele-

vant for tilførsel af HPA kompost. 

  

5. Gødning eller jordforbedringsmiddel? 

Kompost baseret på HPA indeholder gennemsnitligt kun 0,8% N i tørstoffet og end-

nu mindre P og K (Tabel 1). Bekendtgørelse nr. 862 af 27. august 2008 fastsætter, at 

organisk gødning skal indeholde mindst 2% N i tørstof eller 3% N, P og K i tørstof. På 

basis af denne definition må HPA kompost betegnes som et jordforbedringsmiddel.  

 

6. Analysemetoder 

Hvis der er behov for at differentiere mellem forskellige kvaliteter af HPA kompost 

med hensyn til N gødningsvirkning vil vi foreslå, at denne kvalitetsvurdering baseres 
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på C/N forholdet i komposten, evt. suppleret med information om andelen af mine-

ralsk N i komposten. Dette kræver en analyse af total kvælstof og total kulstof i 

komposten.  

Tilgængeligheden af kvælstof i organisk materiale er normalt også relateret 

til koncentrationen af N i tørstof. Koncentrationen af N i HPA kompost vil dog være 

influeret betydeligt af et evt. indhold af jord, uden at dette nødvendigvis har betyd-

ning for N tilgængeligheden. Det kan derfor ikke anbefales, at anvende N koncentra-

tionen som mål for N tilgængeligheden. 

 

7. Minimumsindhold for at opnå N gødningsvirkning 

For kompost baseret på HPA kan der for C/N < 11 forventes en førsteårs gødnings-

virkning på 5-10% af total N. HPA kompost forventes dog sjældent at have C/N un-

der 11. 

 

8. Anvendelse i økologisk jordbrug 

Det er tilladt at anvende jordforbedringsmidler i økologisk jordbrug. Det kan fore-

slås, at der anvendes en fælles grænse for maksimal tilførsel af HPA, både gældende 

for økologisk og konventionelt jordbrug (maks. 30 kg P/ha/år, se afsnit 4).  
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