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NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om fastsættelse af udnyttelsesprocenter for 

husdyrgødning og anden organisk gødning  

  

 

 

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har den 6. juni 2014 mod-

taget en bestilling fra NaturErhvervstyrelsen (NAER), hvori man beder os 

forklare, hvordan udnyttelseskrav for husdyrgødning og anden organisk gød-

ning er fastsat, herunder en beskrivelse af ud fra hvilke hensyn man fastsætter 

udnyttelseskravene. 

Nedenstående korte notat er udarbejdet af seniorforsker Peter Sørensen, In-

stitut for Agroøkologi. 

I notatet henvises til DJF Rapport Markbrug nr. 138 fra 2008, som er vedlagt 

svaret. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker  
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

18. juni 2014 

 

Fastsættelse af de nuværende udnyttelseskrav for husdyrgødning 

og anden organisk gødning 

Peter Sørensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

 

 

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har den 6. juni 2014 mod-

taget en bestilling fra NaturErhvervstyrelsen (NAER), hvori man beder os 

forklare, hvordan udnyttelseskrav for husdyrgødning og anden organisk gød-

ning er fastsat. Der er ønske om: 

 

1. En letforståelig forklaring af hvordan udnyttelseskrav for husdyrgødning 

og anden organisk gødning er fastsat herunder en beskrivelse af ud fra 

hvilke hensyn man fastsætter udnyttelseskravene.  

2. Ifølge Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III – midtvejsevaluering: Gød-

ningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning (2008) er der ikke sket æn-

dringer af udnyttelseskravet for de enkelte gødningstyper siden planperi-

oden 2002/03. NAER ønsker at vide, om dette stadig er tilfældet og hvis 

ikke, om vi kan beskrive hvilke ændringer, der er sket? 

3. Endelig spørges til, om det er muligt at fastsætte udnyttelsesprocenter ud 

fra udvaskningseffekten? Hvis ja, hvilke implikationer vil det da medføre 

at fastsætte udnyttelsesprocenter på denne måde? 
 

 

Svar: 

1. Vi har ikke detaljeret kendskab til, hvorledes udnyttelseskravene op-

rindeligt er fastsat, men i DJF Markbrug nr. 138 (Petersen og Søren-

sen, 2008) blev det vist, at de nuværende udnyttelseskrav for kvæg- 

og svinegylle ligger tæt på den opnåelige gødningsvirkning, når der 

medregnes både førsteårsvirkning og 10 års eftervirkning, og når der 

også tages hensyn til de udbringningsmetoder, der anvendes i praksis.  

Man kan altså sige at udnyttelseskravet giver et rimeligt mål for den 

udnyttelse af N i husdyrgødning, der kan opnås inden for en 10-årig 

horisont. Under optimale forhold og med optimerede metoder kan 

gødningsvirkningen dog være højere, og under ugunstige forhold la-

vere. 

For andre gødningstyper blev det foreslået af Petersen og Sørensen 

(2008), at det ud fra en faglig vurdering ville være rimeligt at ændre 

på udnyttelseskravet, hvis der tages udgangspunkt i den opnåelige 

gødningsvirkning. For yderligere information henvises til Petersen og 

Sørensen (2008).  
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2. Vi har ikke kendskab til, at der er lavet ændringer i udnyttelseskrav 

siden 2008. 

3. Vi mener ikke, at det vil være fagligt rimeligt at fastsætte udnyttelses-

krav ud fra udvaskningseffekten. Der vil dog være en rimelig sam-

menhæng mellem gødningsvirkning og udvaskningseffekten. 
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