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NaturErhvervstyrelsen 

Kvælstofudnyttelse og udvaskning i forbindelse med anvendelse af 

hygiejniseret minkgylle  

 

 

 

Ifølge Vejledning om gødsknings- og harmoniregler kan NaturErhvervstyrel-

sen (NAER) nedsætte udnyttelsesprocenten for minkgylle i forbindelse med 

krav om særlig håndtering af gyllen f.eks. ved hygiejnisering af gyllen efter 

plasmacytose. Praksis er at udnyttelsesprocenten nedsættes fra 70 til 25 pct., 

dvs. med 45 pct. points efter hygiejnisering. 

I den forbindelse har NAER bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og 

Jordbrug besvare følgende spørgsmål: 

1. Hvilken betydning for udvaskningen i rodzonen vurderes det at have at 

anvende hygiejniseret husdyrgødning med en udnyttelsesprocent på 25 i 

stedet for husdyrgødning med udnyttelsesprocent på 70, hvis det forud-

sættes, at der anvendes tilsvarende mere handelsgødning til gødskning 

og gødskes op til afgrødens norm? 

2. Er der forskel på udvaskningen efter hvilken metode der anvendes til 

hygiejnisering. Der anvendes enten hydratkalk eller kaustisk soda til 

hygiejniseringen. 

3. Udnyttelsesprocenten på 25 er fastsat for mange år siden. Den normale 

udnyttelsesprocent for minkgylle er siden ændret fra 65 til 70 pct. uden 

at udnyttelsesprocenten for hygiejniseret gylle er ændret.Vurderes ned-

sættelsen af udnyttelsesprocenten på 25 for hygiejniseret gylle stadig at 

være den korrekte? 

 

Svar: 

Vores vurdering af udnyttelsen af N i hygiejniseret minkgylle kan udelukken-

de baseres på et skøn, idet der ikke foreligger målinger af hverken den hygiej-

nieserede gylles sammensætning eller af ammoniaktab i forbindelse med be-

handlingen. Vi har ikke noget grundlag for at ændre det skøn af udnyttelses-

procent på 25%, der tidligere er fastsat.  
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Vi har heller ikke grundlag for at vurdere, om det har betydning hvilket mid-

del der bruges til hygiejniseringen. Det vurderes, at individuelle forhold som 

fast overdækning af gyllebeholder og direkte nedfældning af gyllen har størst 

betydning for udnyttelsen af hygiejniseret minkgylle. 

Der må klart forventes større udvaskning, hvis der anvendes et udnyttelses-

krav på 25% i stedet for 70% ved tilførsel af handelsgødning. Hvis størstede-

len af gyllens ammoniumindhold er fordampet ved behandlingen, er det dog 

ikke rimeligt at lave en sådan sammenligning. Referencen, der bør sammen-

lignes med, er anvendelse af tilsvarende ubehandlet minkgylle.  Hvis største-

delen af ammonium i gyllen fordamper ved hygiejniseringen, vil udvasknin-

gen ved anvendelse af udnyttelseskrav på 25% ikke være større end ved tilsva-

rende anvendelse af ubehandlet gylle med udnyttelseskrav på 70% .  

Besvarelse er forestået af Peter Sørensen og Finn P. Vinther, begge seniorfor-

skere ved Institut for Agroøkologi. 
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