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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til NaturErhvervstyrelsen. 

Vedrørende ” Nedsættelse af udnyttelsesprocent i produktet ”Humus 

Pro”. 

NaturErhvervstyrelsen (NAER) har i mail den d. 31. januar fremsendt bestilling på et 

kort faktuelt svar vedr. ” Nedsættelse af udnyttelsesprocent i produktet ”Humus 

Pro”” til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Vedlagt bestillingen var 

Brev af 22. januar 2014 fra NAPlant til NAER med bilag og efterfølgende er per mail 

eftersendt yderligere data vedlagt i to e-mails fra NAPlant til NAER dateret 18. febru-

ar 2014.   

 

Svaret er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevaremini-

steriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Uni-

versitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2014-2017”:  

 

Som baggrund for bestillingen har NAER bl.a. anført at:  
 

”Konsulentvirksomheden NAPlant anmoder om nedsættelse af udnyttelsespro-
centen i produktet Humus Pro, som produceres af kartoffelmelsfabrikken AKV 
Langholt. Der er udarbejdet materiale om produktet, se vedlagte bilag.  

Produktet Humus Pro indeholder kvælstof og anvendes som gødning, og skal 
derfor indberettes til NaturErhvervstyrelsen.  

Ifølge gødskningsreglerne har leverandører pligt til at indberette afsat kvæl-
stofholdige gødningsleverancer i Leverandørregisteret. Ligeledes har jordbru-
gere, som er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, pligt til at indberette for-
brug af kvælstofholdig gødning i deres gødningsregnskab.  

NaturErhvervstyrelsen har fastsat udnyttelsesprocenter for visse produkter. 
Produktet Humus Pro er omfattet af gødningstypen ”Andre typer af anden or-
ganisk gødning” med en udnyttelsesprocent på 40%. På vegne af kartoffelmels-
fabrikken anmoder NAPlant om, at udnyttelsesprocenten nedsættes til 5%. 

NaturErhvervstyrelsen ønsker svar på, om udnyttelsesprocenten på 40%  i pro-
duktet Humus Pro kan nedsættes til 5%.” 
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Svaret er udarbejdet af seniorforsker, Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, Aar-

hus Universitet.  
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Gødningsvirkning af Humus Pro 

Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 

Introduktion 

NaturErhvervsstyrelsen har anmodet om en vurdering af gødningsvirkningen af produktet Humus Pro med 

følgende forespørgsel: 

Konsulentvirksomheden NAPlant anmoder om nedsættelse af udnyttelsesprocenten i produktet Humus Pro, 

som produceres af kartoffelmelsfabrikken AKV Langholt. Der er udarbejdet materiale om produktet, se 

vedlagte bilag.  

Produktet Humus Pro indeholder kvælstof og anvendes som gødning, og skal derfor indberettes til 

NaturErhvervstyrelsen.  

Ifølge gødskningsreglerne har leverandører pligt til at indberette afsat kvælstofholdige gødningsleverancer i 

Leverandørregisteret. Ligeledes har jordbrugere, som er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, pligt til at 

indberette forbrug af kvælstofholdig gødning i deres gødningsregnskab.  

NaturErhvervstyrelsen har fastsat udnyttelsesprocenter for visse produkter. Produktet Humus Pro er omfattet 

af gødningstypen ”Andre typer af anden organisk gødning” med en udnyttelsesprocent på 40%. På vegne af 

kartoffelmelsfabrikken anmoder NAPlant om, at udnyttelsesprocenten nedsættes til 5%. 

NaturErhvervstyrelsen ønsker svar på, om udnyttelsesprocenten på 40% i produktet Humus Pro kan 

nedsættes til 5%. 

 

Vurdering af Humus Pro 

I forbindelse med forespørgslen har vi modtaget analyserapporter vedrørende indholdsstoffer målt i prøver af 

Humus Pro udtaget i 2 uger i 2013 samt en separat analyse af gløderest og total C udført i 2014. På dette 

grundlag er produktets sammensætning og egenskaber vurderet i det følgende.   

De analyserede prøver indeholdt 1,2% total N i tørstof (TS), 0,17-0,19% total P i TS, 0,39% kalium i TS, og 

12 % total C i TS. Indholdet af ammonium N var 2-6 mg N/kg svarende til under 0,1% af total N og C/N 

forholdet kan beregnes til ca. 10. Der er målt en gløderest på 60-71% af TS. 

Analyseresultaterne tyder på, at mere end 50% af produktet består af fine mineralske jordpartikler, idet de 

fleste sand partikler frasorteres. Det lave C/N forhold på 10 tyder på, at langt det meste kvælstof findes i 

forbindelse med stabiliseret organisk stof der stammer fra jord.    

Bekendtgørelse nr. 862 af 27. august 2008 (Bilag 2) fastsætter, at organisk gødning skal indeholde mindst 

2% N i tørstof eller 3% N, P og K i tørstof 

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=115813#Bil4). På basis af denne definition og de 

foreliggende data, må Humus Pro betegnes som et jordforbedringsmiddel og ikke som organisk gødning. 

Det bemærkes, at karakteriseringen af Humus Pro som et jordforbedringsmiddel alene er baseret på få 

analyser på prøver fra et enkelt års produktion. I princippet bør der indgå analyser af flere års produkter, før 

man kan vurdere, om Humus Pro generelt er at betragte som et jordforbedringsmiddel eller i nogle år bør 

henføres under organiske gødninger. 

Som nævnt forventes det, at hovedparten af produktets kvælstof findes bundet i stabiliseret organisk stof. Det 

må dog forventes, at en mindre andel findes i uomsatte planterester, der mineraliseres relativt hurtigt. Det er 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=115813#Bil4


angivet, at Humus Pro indeholder rester af kartoffelskind og ituslåede kartofler (med et højere C/N forhold). 

Det lave C/N forhold tyder på at kartoffelrester udgør en lille andel af det organiske stof. Det er imidlertid 

ikke muligt at vurdere præcist, hvor meget kvælstof der kan frigives herfra uden at gennemføre en 

kvælstofmineraliseringstest eller ved måling af gødningsvirkning i markforsøg. 

Vi vurderer, at langt hovedparten af produktets kvælstof findes bundet i stabiliseret organisk stof. Det 

skønnes, at der sker en årlig mineralisering heraf på 2%, hvoraf 50-75% kan udnyttes af en afgrøde (Petersen 

og Sørensen, 2008). Ved beregning af udnyttelseskrav for husdyrgødning indregnes der ca. 10 års 

eftervirkning (Petersen og Sørensen, 2008). På basis af ovenstående forventes kun en ubetydelig 

førsteårsvirkning og samlet set en gødningsvirkning over 10 år svarende til 10% af total N. 

Hvis der er behov for at fastsætte et udnyttelseskrav for Humus Pro foreslås der et krav på 10% af total N. 
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