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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om ”Kriterier for bæredygtig dyrkningsstrategi i øko-

logiske plante og husdyrsystemer og opretholdelse af frugtbarhed i øko-

logisk planteavl” 

  

NaturErhvervstyrelsen har i mail af 14. oktober 2014 bedt DCA – Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug besvare en række spørgsmål omkring kriterier for bæredygtig 

dyrkningsstrategi i økologiske plante og husdyrsystemer og opretholdelse af frugt-

barhed i økologisk planteavl. 

Der findes ikke data, der entydigt kan besvare alle de stillede spørgsmål, og der er i 

vedlagte notat derfor primært taget udgangspunkt i langvarige forsøg med økologiske 

og til dels konventionelle produktionssystemer, som kan belyse effekter af anvendelse 

af gødning og frugtbarhedsopbyggende tiltag på afgrødernes udbytte. 

Notatet er udarbejdet af professor Jørgen E. Olesen, seniorforsker Peter Sørensen, 

professor Jørgen Eriksen og seniorforsker Karen Søegaard, alle Institut for Agroøko-

logi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker 
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DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

12. november 2014 

 

Kriterier for bæredygtig dyrkningsstrategi i økologiske plante og hus-

dyrsystemer og opretholdelse af frugtbarhed i økologisk planteavl 
 

Jørgen E. Olesen, Peter Sørensen, Jørgen Eriksen og Karen Søegaard 

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi 

 

 

Indledning 
 

Hidtil har økologer kunnet bruge op til 70 kg. total-N per ha harmoniareal i ikke-økologisk husdyr-

gødning uden at dokumentere behovet, fordi dette blev vurderet til et nationalt behov baseret på 

grænser i tidligere lovgivning. Dette er en lempelse ift. økologiforordningen, RFO 834/2007*. Kun 

hvis man vil over dette niveau, skal man dokumentere behovet. Først i 2014 er NAER blevet bedt 

om at vurdere behovet for to økologer, som ville bruge ca. 100 kg. total-N per ha. harmoniareal. De 

fik medhold. 

 

Der er især to krav i økologireglerne, som økologen skal leve op til - (og vi skal kontrollere): 

1. Dokumentation og kontrol af kravene i RFO 834/2007
1
, art. 12, stk.1, litra b: ”Jordens frugtbar-

hed og biologiske aktivitet skal bevares og øges ved flerårig sædskifte, der også omfatter bælg-

planter og andre grøngødningsafgrøder, og udbringning af husdyrgødning eller organisk materi-

ale, begge helst komposteret, fra økologisk produktion.” 

2. Dokumentation og kontrol af behovet for at supplere med ikke-økologisk husdyrgødning, en 

mulighed der nævnes i KFO889/2008
2
, art. 3, stk. 1 og bilag 1 (positivlisten over ikke-

økologisk gødning og jordforbedringsmidler, indeholder bl.a. husdyrgødning): ”Kan planternes 

næringsbehov ikke dækkes gennem foranstaltninger som omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a), 

b) og c), i denne forordning (EF) nr. 834/2007, må kun gødningsstoffer og jordforbedringsmid-

ler som omhandlet i bilag I til denne forordning anvendes i økologisk produktion og kun i nød-

vendigt omfang. De erhvervsdrivende opbevarer dokumentation til påvisning af behovet for at 

anvende det pågældende produkt.”. (Litra a handler om jordbearbejdnings- og dyrkningsmeto-

der og c om mulighed for biodynamisk tilberedning). 

 

På dette grundlag har NaturErhvervstyrelsen den 14. oktober 2014 anmodet DCA om en redegørel-

se for følgende 5 punkter: 

1. Med udgangspunkt i krav nr. 1 herover; hvor stor andel (minimum eller maksimum) bør a) en 

økologisk husdyrproducent og b) en økologisk planteproducent have af følgende elementer i sin 

dyrkningsstrategi for at have en bæredygtig produktion mht. næringsstofforsyning, hvor jordens 

frugtbarhed opretholdes eller forbedres (og der ikke samtidig oparbejdes et uhensigtsmæssigt 

ukrudtstryk): Bælgplanter, andel kvælstofkrævende afgrøder, grøngødning, ikke-fikserende ef-

terafgrøder, N-fikserende efterafgrøder, og marker med plantedække om vinteren. 

                                                 
1
 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter 

og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91. 
2
 Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets for-

ordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk 

produktion, mærkning og kontrol med senere ændringer 
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2. I hvor høj grad kan et system med rækkedyrkning (med radrensning og etablering af nye af-

grøder mellem eksisterende rækker) afløse efterafgrøder og marker med plantedække om vinte-

ren. 

3. Med de i besvarelsen anviste andele af bælgplanter, kvælstofkrævende afgrøder, grøngød-ning, 

efterafgrøder og marker med plantedække om vinteren, (svaret på a) og b) i spørgsmål 1); hvor 

stor mængde kvælstof stilles da til rådighed for afgrøderne i produktionen? 

4. Hvordan påvirkes udbyttet over længere tid på en økologisk planteavlsbedrift, der følger oven-

stående dyrkningsstrategi i spørgsmål 1: a) uden import af kvælstofholdig gødning?, og b) med 

en årlig import af 70 kg. total-N per ha harmoniareal i f.eks. husdyrgødning? Hvis der kan være 

særlige forhold, f.eks. oparbejdet jordfrugtbarhed gennem tidligere dyrkningsstrategi, som har 

betydning for svaret, skal dette angives. 

5. Kan der opstå behov for at en økologisk husdyrproducent bytter sin økologiske husdyrgød-ning 

med ikke-økologisk husdyrgødning af en anden dyreart ud fra hensyn til sanering af husdyrsyg-

domme på den økologiske bedrift eller hensyn til planternes næringsstofforsyning? 

 

Der findes ikke data der entydigt vil kunne svare på alle ovenstående spørgsmål og der tages derfor 

her primært udgangspunkt i langvarige forsøg med økologiske og til dels konventionelle produkti-

onssystemer, som kan belyse effekter af anvendelse af gødning og frugtbarhedsopbyggende tiltag 

på afgrødernes udbytte. 

 

Elementer i dyrkningsstrategien 
 

Økologisk planteavl 

 

Der tages her her udgangspunkt i langvarige forsøg med økologiske planteavlssædskifter, som blev 

startet i 1997 på tre lokaliteter i Danmark (Jyndevad, Foulum og Flakkebjerg). Lokaliteterne repræ-

senterer forskellige jordtyper og klimaforhold (Olesen et al., 2000). Jyndevad er en sandjord i et 

område med høj nedbør (964 mm) og har et forholdsvis lavt indhold af organisk stof i jorden (2 %). 

Foulum er en lerblandet sandjord med moderat nedbør (704 mm) og højt indhold af organisk stof i 

jorden (3.8 %). Flakkebjerg er en sandblandet lerjord med ringe nedbør (626 mm) og et lavt indhold 

af organisk stof i jorden (1.7 %). 

 

I forsøget er der sammenlignet behandlinger med forskellige frugtbarhedsopbyggende tiltag (hel-

årsgrøngødning, efterafgrøder og husdyrgødning). Indtil 2004 blev alle behandlinger i forsøget dre-

vet i henhold til økologiske standarder, dog med meget forskellige behandlinger, således at alle 

kombinationer af følgende tre behandlinger var til stede: 1) Med og uden helårsgrøngødning (klø-

vergræs), 2) Med og uden efterafgrøde (mest kvælstoffikserende), og 3) Med og uden husdyrgød-

ning.  I 2005 blev nogle af forsøgsbehandlingerne ændret således at der blev plads til en behandling 

med konventionel dyrkning ved at behandlingen uden efterafgrøde og uden gødning blev konverte-

ret til konventionel. I den konventionelle behandling er benyttet handelsgødning og pesticider i 

henhold til normal praksis. I de økologiske behandling med gødning er i perioden 2005 til 2008 

anvendt svinegylle svarende til 70 kg total-N/ha i hele sædskiftet. Afgrøder og gødningsmængder 

vist i tabel 1. Plantebeskyttelsen i de økologiske sædskifter har indskrænket sig til mekanisk 

ukrudtsbekæmpelse. 
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Tabel 1. Sædskifter og gødningsmængder (kg N/ha) i de økologiske og konventionelle sædskifter i 

det langvarige forsøg med økologiske planteavlssædskifter. Gødningsmængderne er angivet i total-

N i husdyrgødning i de økologiske sædskifter og i handelsgødning i det konventionelle sædskifte. 

Økologisk med grøngødning Økologisk uden grøngødning Konventionel 

Vårbyg:udlæg 60  Vårbyg 60 F Vårbyg 130 I 

Kløvergræs 0  Hestebønne 0 F Hestebønne 0 I 

Kartoffel 110  Kartoffel 110  Kartoffel 140  

Vinterhvede 110 F Vinterhvede 110 F Vinterhvede 165 I 

F: N-fikserende efterafgrøde, I: ikke N-fikserende efterafgrøde 

 

Tabel 2 til 6 viser udbytter i de forskellige økologiske systemer i forhold til det tilsvarende konven-

tionelle udbytte. Udbytterne i tabel 2 viser det totale udbytte af alle afgrøder i sædskifterne. I den 

konventionelle behandling ligger udbytterne på samme niveau på alle lokaliteter, dog med lidt høje-

re udbytter på Foulum, hvilket formentlig hænger sammen med det højere indhold af organisk stof 

på denne jord og dermed et højere generelt frugtbarhedsniveau. Det økologiske sædskifte uden 

grøngødning har generelt givet 5-10 % højere totaludbytte end sædskiftet med grøngødning. Det 

højere udbytte uden grøngødning hænger sammen med at her her bliver et år mere ud af de fire år i 

sædskifte med en salgsafgrøde, og at den ekstra frugtbarhed der opnås med kløvergræsgrøngødnin-

gen ikke har kunnet kompensere for et år mindre med salgsafgrøder. Udtagelsen er Flakkebjerg i 

systemet uden gødning, hvor udbyttet i de to sædskifter ligger på samme niveau. Her har den øgede 

frugtbarhed fra kløvergræsset sammen med lave udbytter i bælgsæden givet samme niveau for det 

total udbytte. Udbytteniveauet ved anvendelse af efterafgrøder og gødning ligger på 66-79 % af det 

konventionelle i sædskiftet uden grøngødning og på 58-65 % med grøngødning. Det er især anven-

delse af gødning der har påvirket udbytterne. I sædskiftet uden grøngødning har der dog også været 

en gunstig effekt af kvælstoffikserende efterafgrøder. Seufert et al. (2012) fandt ved en gennemgan-

gen af litteraturen at udbyttet af landbrugsafgrøder (korn, oliefrø, frugt og grønsager) i økologisk 

dyrkning i gennemsnit ligger på 75 % af udbyttet i konventionel dyrkning. Dette stemmer overens 

med udbytteniveauet ved det anvendte gødningsniveau i sædskiftet uden grøngødning (tabel 2). 

 

Tabel 2. Totaludbytte af kerne, frø og kartoffelknolde over en 4-årig rotation med vårbyg, bælgsæd 

(eller kløvergræs), kartofler og vinterhvede i langvarige forsøg med sædskifter på tre lokaliteter 

(2005-2008). Udbytte i økologi er angivet i procent af konventionel for sædskifter med og uden en 

helårsgrøngødning (kløvergræs) for dyrkningssystemer med kombination af anvendelse husdyrgød-

ning (uden: UG, med: MG) og efterafgrøder (uden: UE, med: ME). 

  Konventionel Økologisk (% af konventionel) 

Lokalitet Grøngødning (t tørstof/ha) UG/ME MG/UE MG/ME 

Jyndevad Uden 22.4 39 63 66 

 Med  34 51 58 

Foulum Uden 24.2 62 71 79 

 Med  55 67 65 

Flakkebjerg Uden 21.5 47 62 67 

 Med  50 58 61 

 

I vinterhvede ligger de økologiske udbytter betydeligt under udbyttet i konventionel planteavl på 

Jyndevad og Flakkebjerg. På Jyndevad kan dette primært tillægges en betydelig kvælstofudvask-

ning om vinteren og dermed mindre tilgængeligt kvælstof for afgrøden om foråret (Petersen et al., 

2013). Dette vil formentlig kunne kompenseres ved anvendelse af højere gødningsniveauer, men 

generelt vil denne jordtype være mere egnet til dyrkning af vårsæd eller eventuelt vinterrug. På 
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Flakkebjerg skyldes de lave udbytter især et lavt frugtbarhedsniveau i udgangspunktet. Her har an-

vendelse af kløvergræsgrøngødning og efterafgrøder øget frugtbarheden, men dette vil formentlig 

skulle fortsætte over endnu nogle få årtier inden der med de anvendte gødningsniveauer vil kunne 

opnås samme udbytter som på Foulum. 

 

En del af det lavere udbytte i de økologiske behandlinger skyldes andre forhold end kvælstofforsy-

ning. I forsøget lå ukrudtsandelen på i gennemsnit 1 til 4 % af tørstof, hvilket må betegnes som lavt 

(Olesen et al., 2009). Dette har formentlig givet et udbyttetab på omtrent 5 %. Hertil kommer udbyt-

tetab som følge af sygdomme og skadedyr, som ikke er blevet bekæmpet. Der foreligger ikke ob-

servationer, som kan kvantificere dette. I anden sammenhæng er det fundet at udbyttetab som følge 

af sygdomme i vinterhvede (især septoria og meldug) øges med øget gødskningsniveau (Olesen et 

al., 2003), hvilket giver et lavere økonomisk optimalt kvælstofgødningsniveau uden end med pesti-

danvendelse. Undladelse af pesticidanvendelse kan selv med resistente sorter reducere udbyttet med 

5-10 %. Det kan derfor med højt ydende kornafgrøder som vinterhvede være meget vanskeligt at 

opnå udbytter under økologisk dyrkning der overstiger 80-85 % af det konventionelle udbytte. Ty-

piske udbytter i hvede i økologisk dyrkning ligger på 60 % af de tilsvarende konventionelle udbyt-

ter (Seufert et al., 2012), hvilket stemmer fint i overensstemmelse med de udbytter der er fundet ved 

det anvendte gødskningniveau i de langvarige forsøg i tabel 3. 

 

Tabel 3. Kerne udbytter i vinterhvede i langvarige forsøg med sædskifter på tre lokaliteter (2005-

2008). Udbytte i økologi er angivet i procent af konventionel for sædskifter med og uden en helårs-

grøngødning (kløvergræs) for dyrkningssystemer med kombination af anvendelse husdyrgødning 

(uden: UG, med: MG) og efterafgrøder (uden: UE, med: ME). 

  Konventionel Økologisk (% af konventionel) 

Lokalitet Grøngødning (t tørstof/ha) UG/ME MG/UE MG/ME 

Jyndevad Uden 5.7 14 39 40 

 Med  12 39 46 

Foulum Uden 7.6 32 61 70 

 Med  42 74 71 

Flakkebjerg Uden 7.2 25 44 51 

 Med  42 54 57 

 

Tabel 4. Kerneudbytter i vårbyg i langvarige forsøg med sædskifter på tre lokaliteter (2005-2008). 

Udbytte i økologi er angivet i procent af konventionel for sædskifter med og uden en helårsgrøn-

gødning (kløvergræs) for dyrkningssystemer med kombination af anvendelse husdyrgødning (uden: 

UG, med: MG) og efterafgrøder (uden: UE, med: ME). 

  Konventionel Økologisk (% af konventionel) 

Lokalitet Grøngødning (t tørstof/ha) UG/ME MG/UE MG/ME 

Jyndevad Uden 4.9 47 66 89 

 Med  56 68 95 

Foulum Uden 5.6 70 70 90 

 Med  77 85 90 

Flakkebjerg Uden 5.0 48 61 73 

 Med  57 67 73 

 

I vårbyg er det ved generelt opnået lavere udbyttetab ved økologiske dyrkning end for vinterhvede 

(tabel 4). Det hænger sammen med at der kan fås bedre udnyttelse af en kvælstoffikserende efteraf-

grøde i vårbyg. Desuden er der ofte en bedre modstandsdygtighed over for sygdomme i vårbyg. På 
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Jyndevad og Foulum lå udbyttet i det mest frugtbare sædskifte ved anvendelse af gødning og efter-

afgrøder kun 5-10 % under udbyttet ved konventionel dyrkning. Det svarer til det forventede udbyt-

tetab fra ukrudt (Olesen et al., 2007). 

 

Udbytterne i kartofler har kun i meget ringe grad reageret på tilførsel af gødning (tabel 5). Det skyl-

des, at udbyttet i kartoflerne i betydelig grad er betinget af tidspunktet for nedvisning som følge af 

kartoffelskimmel. I de fleste år er denne kartoffelskimmel kommet så tidligt at kartoflerne ikke fuldt 

ud har kunnet udnyttet øget gødskning.  

 

Tabel 5. Knoldudbytter i kartofler i langvarige forsøg med sædskifter på tre lokaliteter (2005-2008). 

Udbytte i økologi er angivet i procent af konventionel for sædskifter med og uden en helårsgrøn-

gødning (kløvergræs) for dyrkningssystemer med kombination af anvendelse husdyrgødning (uden: 

UG, med: MG) og efterafgrøder (uden: UE, med: ME). 

  Konventionel Økologisk (% af konventionel) 

Lokalitet Grøngødning (t tørstof/ha) UG/ME MG/UE MG/ME 

Jyndevad Uden 9.5 44 59 62 

 Med  44 60 60 

Foulum Uden 8.4 63 71 72 

 Med  67 72 66 

Flakkebjerg Uden 7.8 56 71 74 

 Med  64 69 72 

 

Tabel 6. Frøudbytte i bælgsæd (hestebønne og ært/byg) i langvarige forsøg med sædskifter på tre 

lokaliteter (2005-2008). Udbytte i økologi er angivet i procent af konventionel for sædskifter med 

og uden en helårsgrøngødning (kløvergræs) for dyrkningssystemer med kombination af anvendelse 

husdyrgødning (uden: UG, med: MG) og efterafgrøder (uden: UE, med: ME). 

  Konventionel Økologisk (% af konventionel) 

Lokalitet Grøngødning (t tørstof/ha) UG/ME MG/UE MG/ME 

Jyndevad Uden 2.8 47 91 80 

Foulum Uden 3.6 85 76 79 

Flakkebjerg Uden 2.4 54 67 67 

 

Bælgsædsafgrøderne i forsøget er ikke tildelt gødning i forsøgsåret i hverken de konventionelle 

eller økologiske behandlinger. De lave udbytter i de økologiske sædskifter uden gødning skyldes 

derfor formentlig nogle eftervirkninger af mange års manglende tilførsel af næringssstoffer, for-

mentlig koblet til en lav tilgængelighed af fosfor, der kan påvirke den biologiske kvælstoffiksering 

(tabel 6). På trods af at der ikke er tildelt gødning i hverken de økologiske eller konventionelle sæd-

skifter ligger udbyttet i de økologiske sædskifter generelt på 70-80 % af niveauet i konventionel 

dyrkning. Dette ligger lidt lavere end udbytteniveauet på 90 % i økologisk sammenlignet med kon-

ventionel bælgsæd fundet af Seufert et al. (2012). Det lavere udbytteniveau i de danske langvarige 

forsøg skyldes formentlig især sygdomme og skadedyr. 

 

Økologisk husdyrbrug 

 

Under dette punkt tages der udelukkende udgangspunkt i økologiske kvægbrugssædskifter, idet 

sædskifter med svin og kyllinger i stort omfang i denne sammenhæng svarer til planteavlsbrug kun 

undtaget den typisk begrænsede del af markarealet som anvendes til udeareal for dyr.  
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For økologisk kvægbrug gælder, at de er baseret på sædskifter med en betydelig andel af flerårige 

kløvergræsmarker, som efter 2-5 års benyttelse pløjes op forud for dyrkning af enårige afgrøder. I 

græsfasen af disse sædskifter sker der en betydelig opbygning af organisk C og N i jorden, startende 

kort efter etablering og aftagende i omfang efterhånden som græsmarkens alder øges. Raten for C- 

og N-opbygning afhænger af gødningsniveau, tilskudsfodring, afgræsning og botanisk sammensæt-

ning af kløvergræsmarken. 

 

Frigivelse af N efter ompløjning af flerårige kløvergræsmarker er ofte meget betydelig i det første 

år, hvorefter den hurtigt falder. Der er fundet eftervirkninger efter ompløjning svarende til en gød-

ningstilførsel på 90-130 kg N/ha i år 1 og 50-60 kg/ha i år 2 (Eriksen, 2001; Eriksen et al., 2008). 

Eftervirkningen er kun i mindre grad påvirket af kløvergræsmarkens benyttelse og alder selv i situa-

tioner med store forskelle i N input i kløvergræsfasen (Eriksen, 2001). 

 

Andelen af kløvergræs i sædskiftet og hyppigheden af ompløjning afgøres af den enkelte landmand 

ud fra behovet for foder og adgang til afgræsning. Den almindeligste motivation for ompløjning af 

kløvergræs er udbyttenedgang pga. huller i græsmarken, etablering af mindre produktive arter og 

afgrødeskader pga. trafik med maskiner, men vedligeholdelse af jordens frugtbarhed og nærings-

stofudnyttelse spiller også en rolle. Forsøg med kvægsædskifter med forskellig andel af kløvergræs 

(25, 38 og 75%) er gennemført i perioden 1997-2004. Fælles for alle sædskifter var en græsrig for-

historie i perioden forud for forsøgets start i 1997. Det blev fundet, at sædskiftet med kun 25 % klø-

vergræs mindskede jordens kulstofindhold i perioden, mens det ved de højere andele blev vedlige-

holdt. Jordens N-indhold og eftervirkning efter ompløjning var ikke påvirket af kløvergræsandelen i 

sædskiftet. Resultaterne tyder således samlet set på, at for den aktuelle jordtype (JB4) er omkring 40 

% kløvergræs i sædskiftet tilstrækkeligt til at vedligeholde jordens C og N niveau. 

 

Da kvægsædskifternes C og N dynamik i meget høj grad domineres af kløvergræsmarkerne er input 

via husdyrgødning således af mindre betydning for vedligeholdelse af jordens C og N puljer og for 

afgrødernes produktivitet. 

 

Rækkedyrkningssystem 
 

Rækkedyrkningssystemer forventes ikke at erstatte efterafgrøder, men forventes at kunne forbedre 

etableringen af efterafgrøder, og dermed bidrage til at N-fikserende efterafgrøder kan levere endnu 

mere kvælstof til de efterfølgende afgrøder, samtidigt med at de begrænser udvaskningen som følge 

af kraftigt plantedække efterår/vinter (Askegaard et al., 2011). Samtidigt forventes det muligt at 

begrænse ukrudtsbestanden med radrensning i efterafgrøden efter høst af hovedafgrøden.  

 

Et nyt forskningsprojekt er igangsat, der skal udvikle sådanne rækkedyrkningssystemer og undersø-

ge effekterne, men det er endnu for tidligt at sige hvilke effekter der kan opnås.   

 

Tilgængelighed af kvælstof 
 

I de økologiske systemer stammer en stor del af kvælstoffet fra organiske kilder. Tilgængeligheden 

og udnyttelsen af organisk kvælstof er betydeligt lavere end for mineralske gødningskilder. Derfor 

er udbytteeffekterne også noget lavere. En statistisk analyse af de data, der er præsenteret i tabel 2 

til 4 med hensyn til kvælstofudbytter viste at 21 % af den biologiske N fiksering blev høstet i udbyt-

te, og hovedparten af den biologiske N-fiksering således er med til at opbygge jordfrugtbarhed eller 

tabes til omgivelserne. Til sammenligning blev omtrent 19 % af organisk kvælstof i husdyrgødning 
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høstet i afgrøderne, og for mineralsk kvælstof var dette 36 % af ammonium-N i husdyrgødningen 

og lidt højere for N i handelsgødning. Den højere udnyttelse af N i handelsgødning i det konventio-

nelle sædskifte kan dog også skyldes at den bedre plantebeskyttelse her også er med til at øge kvæl-

stofudnyttelsen. 

 

Langsigtede effekter af dyrkningsstrategier 
 

Ud fra ovennævnte forsøg med sammenligning af dyrkningsstrategier i økologisk planteavl må det 

forventes, at der også på længere sigt opnås betydelige merudbytter ved anvendelse af 70 kg total-N 

pr. ha i husdyrgødning. Både på arealer med og uden grøngødning og på arealer med et relativt højt 

frugt-barhedsniveau fra starten (Foulum) blev der opnået betydelige merudbytter ved anvendelse af 

hus-dyrgødning. På Flakkebjerg som havde et lavt frugtbarhedsniveau må det forventes at der kan 

opnås højere udbytter ved tildeling af større mængder N i handelsgødning. Det er dog også sådanne 

jorde, hvor det må forventes at der ved økologisk dyrkning er et større behov for anvendelse af 

frugtbarhedsopbyggende afgrøder som f.eks. kløvergræs. Sådanne afgrøder vil skulle anvendes over 

en længere årrække for at kunne opbygge et tilstrækkeligt frugtbarhedsniveau. 

 

De langvarige sædskifteforsøg har vist at der i pløjelaget opbygges ca. 1,6 ton C/ha/år i kløvergræs 

og ca. 0,4 ton C/ha/år i efterafgrøder (Schjønning et al., 2012). Med et gennemsnitligt C:N forhold 

på 10 svarer dette til en årlig opbygning på henholdsvis 160 og 40 kg N/ha/år for kløvergræs og 

efterafgrøder. Denne opbygning vil over tid komme afgrøderne til gode og dermed mindske behovet 

for gødskning. Der lagres ved disse dyrkningsstrategier også organisk materiale i lag under pløjela-

get og frugtbarhedseffekten må derfor anses for at være endnu større (Taghizadeh-Toosi et al., 

2014). 

 

Andre effekter af import af ikke-økologisk gødning 
 

Vi har kontaktet Veterinærinstituttet på DTU, der ikke kendskab til at der kan opstå behov for at en 

økologisk husdyrproducent bytter sin økologiske husdyrgødning med ikke-økologisk husdyrgød-

ning af en anden dyreart ud fra hensyn til sanering af husdyrsygdomme på den økologiske bedrift. 

 

Økologiske kvægproducenter har en stor andel af kløvergræs i deres sædskifte. Ved udbringning på 

græs vil ammoniaktab være betydeligt større fra kvæggylle end fra svinegylle, men på grund af 

symbiotisk N-fiksering i kløvergræs vil afgrøden kompensere for dette tab, så udbytter må forventes 

omtrent ens ved anvendelse af kvæg- og svinegylle på kløvergræs. 

 

Man kan teoretisk forestille sig en kvægproducent med afgrøder af vinterkorn kunne drage fordel af 

at ombytte sin egen kvæggylle med konventionel svinegylle, idet kvæggylle udlagt i vintersæd 

medfører stort ammoniaktab, mens tabet fra svinegylle er lavere, og den tabte gødningsvirkning 

dermed også er lavere. Petersen og Sørensen (2008) vurderede førsteårsvirkning af kvælstof i slan-

geudlagt kvæggylle tilført vintersæd til 40 % og 65 % for tilsvarende svinegylle. Økologiske produ-

center må ikke forsure gyllen for at nedbringe ammoniaktabet. I praksis vil kvægproducenter dog 

have et lille areal med vintersæd ligesom man vil kunne placere vintersæd umiddelbart efter kløver-

græs, hvor der på de mere lerede jorde ikke vil være behov for gødskning af vintersæden. 

 

For øvrige afgrøder kan der ved nedfældning af gylle på sort jord eller nedpløjning af fast gødning 

om foråret opnås næsten samme gødningsvirkning med kvæggødning som med svinegødning, når 

også langsigtet eftervirkning indregnes. 
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Vi har ikke kendskab til, at det vil være relevant for en økologisk svineproducent at bytte med kon-

ventionel kvæggødning af hensyn til næringsstofforsyning, og tilsvarende gælder for fjerkræprodu-

center. 

 

Indholdet af næringsstoffer og deres tilgængelighed i husdyrgødning er afhængigt af fodringen, og 

da fodringen oftest er forskellig på økologiske og ikke-økologiske bedrifter kan der være mindre 

forskelle i gødningens sammensætning. Vi mener dog disse forskelle generelt er så små at de ikke 

kan retfærdiggøre en ombytning fra økologisk husdyrgødning til konventionel husdyrgødning, sam-

tidigt med at den økologiske husdyrgødning videresælges.   

 

Det konkluderes at det af hensyn til planternes næringsstofforsyning ikke forventes at være et behov 

for ombytning af gødning mellem dyrearter eller ombytning mellem økologisk og konventionel 

husdyrgødning. 
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