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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen  

Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for hus-
dyrgødning 
 
NaturErhvervstyrelsen har den 20. februar 2015 fremsendt en bestilling til DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, vedr. opdatering af 
fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning. 
 
Som besvarelse på bestillingen er udarbejdet vedlagte notat. Derudover vedlægges 
som bilag rapporten ”Gødningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning – Grundlag for 
fastlæggelse af substitutionskrav”.  
 
Notatet er udarbejdet af seniorforsker Peter Sørensen og akademisk medarbejder 
Finn P. Vinther, begge Institut for Agroøkologi. 
 
Notatet er afstemt med DCE - Nationalt Center for Energi og Miljø, Aarhus Universi-
tet, ved seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen og M.Sc. Anton Rasmussen, begge In-
stitut for Bioscience.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2015-2018”.  
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Koordinator for myndighedsrådgivning. 
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Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter for husdyrgødning 
Peter Sørensen og Finn P. Vinther, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi 
 
 
Baggrund 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) ønsker at undersøge, om der er sket en ændring i det faglige 
grundlag, som kan bidrage til overvejelser om, hvorvidt det er muligt at øge graden af 
differentiering i udnyttelsesprocenterne, og ønsker i den forbindelse at der tages stilling til, om 
baggrundsmaterialet rummer mulighed for at underbygge en øget differentiering af normerne, 
således at andre parametre eller ny teknologi inddrages, fx hvilken afgrødetype gødningen 
anvendes på, udbringningsmetoden, der benyttes og forarbejdningsmetoden, som gødningen evt. 
gennemgår. 
 
NAER har på den baggrund den 20. februar 2015 fremsendt bestilling til DCA - Nationalt Center 
for Fødevarer og Jordbrug (DCA) vedr. Opdatering af fagligt grundlag for udnyttelsesprocenter 
for husdyrgødning. 
 
Nærværende notat er udarbejdet som besvarelse på bestillingen.  
 
 
Besvarelse 
 
Introduktion 
I forbindelse med landbrugsbedrifters opgørelse af gødningsregnskab skal kvælstof i den 
anvendte husdyrgødning tillægges en fastlagt udnyttelsesprocent, også kaldet et 
substitutionskrav. Det har betydning for, hvor meget yderligere kvælstof der kan tilføres med 
handelsgødning på bedriften udover den tilførte husdyrgødning. Udnyttelsesprocenten er i dag 
fastlagt med en fast faktor for hver enkelt gødningstype. 
 
I forbindelse med midtvejsevalueringen af VMP3 i 2008 blev der udarbejdet et baggrundsnotat, 
der også blev udgivet som selvstændig rapport (Petersen og Sørensen, 2008). Denne rapport 
giver et fagligt grundlag for både nuværende og daværende krav til udnyttelsesprocenterne for 
husdyrgødning. I rapporten er vurderet, hvilken samlet gødningsvirkning der kan opnås for 
forskellige gødningstyper inklusiv en 10 årig eftervirkning af gødningen. I de gennemsnitlige 
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gødningsvirkninger er der taget hensyn til fordelingen af udbringningsmetoder der er knyttet til 
afgrødetyper (Tabel 12, Petersen og Sørensen, 2008). Den forventede samlede gødningsvirkning 
blev sammenlignet med udnyttelseskravene for forskellige gødningstyper og sammenfattet i tabel 
15 i Petersen og Sørensen (2008), der er gengivet herunder (tabel 1). 
 
Tabel 1. Andele af det totale indhold af kvælstof i husdyrgødning, der skal anvendes ved beregning af forbruget af 
kvælstof i husdyrgødning (substitutionskrav) (§21 i Gødskningsbekendtgørelsen, 2008, jf. Gødskningsloven, 2006), 
samlet gødningsvirkning af N i husdyrgødning, samt differens mellem nuværende udnyttelseskrav og forventet 
gødningsvirkning (Petersen og Sørensen, 2008). De samme substitutionskrav er gældende i 2014-15 
(Gødningsbekendtgørelsen, 2014). 
Gødningstype Substitutions

krav 
[%] 

Samlet 
gødningsvirkning af N 

[%] 

Differens 
[%-point] 

Svinegylle 75 75  
Kvæggylle 70 70  
Minkgylle 70 75 +5 
Fjerkrægødning 
(dybstrøelse, fast gødning, gylle) 

45/65/70 802) +35/+15/+10 

Ajle 65 85 +20 
Fast gødning 65 55 -10 
Dybstrøelse 45 50 +5 
Anden husdyrgødning 65   
Væskefraktion fra separering 1) 85 85  
Afgasset gylle  Minimum 80 +5 
Forsuret gylle  85 (svin) / 80 (kvæg) +10 

1) Et selvstændigt substitutionskrav til væskefraktionen, hvor næringsstofferne i fiberfraktionen fra separeret gylle 
afsættes til forbrænding, og derved udtages fra jordbrugets næringsstofkredsløb. 

2) Den samlede gødningsvirkning er vurderet for både fast staldgødning, dybstrøelse og gylle. 
  
Ændringer i grundlaget siden 2008 
Undersøgelser med udnyttelse af husdyrgødning, der er lavet siden 2008, giver kun anledning til 
mindre ændringer i forhold til Petersen og Sørensen (2008). 
  
Der er gennemført en del undersøgelser med forsuret gylle tilført til voksende afgrøder siden 
2008, der samlet har vist samme ammoniaktab og gødningsvirkning af slangeudlagt forsuret 
gylle som for gylle nedfældet i voksende afgrøde (Nyord, 2011). Nye undersøgelser af virkning 
af minkgylle har i to forsøg på sandjord gennemført i 2014 bekræftet at der kan opnås en meget 
høj virkning af N i minkgylle, som det fremgår af Oversigt over Landsforsøgene 2014.  
 
Omfattende svenske undersøgelser af udnyttelse af fast fjerkrægødning (Delin, 2011) tyder på, at 
det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at opnå så høj N virkning af fast fjerkrægødning, som de 
80 % vurderet i Petersen og Sørensen (2008). I den svenske undersøgelse er fjerkrægødningen 

2 
 



nedharvet, mens der typisk er sket nedpløjning i de danske forsøg med højere udnyttelse, og en 
nærmere revurdering af, hvad der er praktisk muligt, vil nok være relevant i denne sammenhæng. 
 
I en næsten færdiggjort rapport om bioforgasning, der forventes udgivet som DCA rapport, 
vurderes, at der på længere sigt kan forventes en øget N udnyttelse ved bioforgasning på 5-7 kg 
N/DE, afhængigt af sammensætningen af den indgående gødning. Samtidigt kan der på længere 
sigt opnås en reduktion i N udvaskningen, selvom udnyttelseskrav holdes uændret efter 
bioforgasning. I stedet for et minimumskrav på 80 % for al afgasset gødning, som foreslået af  
Petersen og Sørensen (2008), vil en udnyttelsesprocent på 5% over den ubehandlede gødning 
sandsynligvis være mere rimelig. 
  
Effekten af forsuring blev i Petersen og Sørensen (2008) baseret på staldforsuring, hvor der både 
sker reduktion i ammoniakemission i stald, lager og ved udbringning. Ved anvendelse af mark- 
og lager-forsuring, der er introduceret efter 2008, må forventes en lavere effekt, så der i stedet 
for en udnyttelse på +10 kg N/DE vil være en øget udnyttelse på omkring 5 kg N/DE.   
Ved staldforsuring vil der både være en forøgelse af N mængden i den udbragte gødning, der i 
princippet bør indregnes i normtal for gødningens N-indhold. Endvidere forventes en lidt større 
N tilgængelighed af det udbragte, idet den tilbageholdte ammoniak i gødningen har en høj 
tilgængelighed. 
 
Siden 2008 er der kommet ændrede regler for udbringningsteknik til gylle. Det indebærer, at den 
fordeling af udbringningsmetoder der er anvendt i tabel 12 i Petersen og Sørensen (2008) ikke 
gælder mere og bør opjusteres. Det vil have indflydelse på den gennemsnitlige gødningsvirkning, 
men ifølge vores beregning giver det ikke anledning til at justere de gennemsnitlige 
udnyttelseskrav for kvæg- og svinegylle.   
 
Hvis der ønskes mere differentierede udnyttelsesprocenter, f.eks. i forskellige typer afgrøde, 
foreslår vi, at de kan baseres på vurderinger af gødningsvirkning i tabel 11 og 13 i Petersen og 
Sørensen (2008). 
 
Anvendelse af differentierede udnyttelsesprocenter 
Det er vores opfattelse, at anvendelse af differentierede udnyttelseskrav, f.eks. afhængig af 
afgrøde, vil blive administrativt meget tungt. Da der kan anvendes forskellige 
udbringningsmetoder i hver enkelt mark og på forskellige tidspunkter i sæsonen, vil det kræve en 
fastsættelse af udnyttelseskrav for hver enkelt mark, der skal sammenstilles med den udbragte 
mængde af husdyrgødning. Tilsvarende kan anvendelse af behandlingsteknik, f.eks. anvendelse 
af mark- og lagerforsuring, veksle fra mark til mark. Det bør derfor stærkt overvejes, om de 
omkostninger der vil være forbundet med landbrugets administration og kontrollen hermed, kan 
retfærdigøres af fordelene ved et system med differentierede krav.   
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Anvendelse af differentierede krav vil medføre en omfordeling af handelsgødning, men så længe 
alle bedrifter har N-kvoter under den økonomisk optimale N-tilførsel, vil vi ikke forvente 
målbare miljøeffekter af en sådan omfordeling af kvælstof, som differentierede udnyttelseskrav 
vil medføre. 
 
For den enkelte landmand er det naturligvis relevant at benytte differentierede 
udnyttelsesprocenter i gødningsplanlægningen, og SEGES har netop i år revideret Mark-online, 
der anvendes i gødningsplanlægningen, så det er nemmere at udnytte differentierede 
udnyttelsesprocenter i gødningsplanlægningen. 
 
Revision af nuværende generelle udnyttelseskrav 
Forskellene mellem opnåelig gødningsvirkning og de gældende udnyttelseskrav, som blev 
påpeget for visse gødningstyper i 2008, har ikke efterfølgende medført ændringer i 
udnyttelseskravene i lovgivningen. Vi mener at man med fordel kunne justere 
udnyttelseskravene i overensstemmelse med vurderingerne fra 2008 (se tabel 15 ovenfor). F.eks. 
er der et udnyttelseskrav for fjerkrædybstrøelse på 45 %, mens det er vurderet, at der kan opnås 
en virkning på 70-80 % under optimale forhold (jf. bemærkninger ovenfor). Et øget 
udnyttelseskrav for bl.a. minkgylle, fjerkrægødning, ajle og dybstrøelse, ift. de nuværende krav i 
lovgivningen, kunne sandsynligvis medføre at gødningen udnyttes mere optimalt med mindre tab 
af N til miljøet.  
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