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På mange husdyrbrug tilføres 
jorden i dag et overskud af 
fosfor med husdyrgødning. 
Fortsat overskudstilførsel vil 
på længere sigt øge risikoen 
for tab af fosfor til vandmil-
jøet. Størstedelen af fosforet 
kan opkoncentreres i en fast 
fiberfraktion ved hjælp af gyl-
leseparering. Fiberfraktionen 
efter gylleseparering indehol-
der typisk 60-80% af gyllens 
fosfor samt 20-25% af gyllens 
total kvælstof, heraf 60-80% 
af gyllens organisk bundne 
kvælstof, hvis der er anvendt 
en dekantercentrifuge til 
separeringen. Fosfor i fiber-
fraktionen vil kunne udnyttes 
bedre på planteavlsbedrifter, 
hvor der er løbende behov for 
tilførsel af fosfor. Hvis fiber-
fraktionen skal anvendes til 
vintersæd, kan man nedpløje 
fiberfraktionen før såning om 
efteråret eller udsprede den 
på den etablerede afgrøde 
om foråret. For at overflødig-
gøre op til � års opbevaring 
af fiberfraktionen, har man et 
ønske om at kunne udbringe 
en del af den om efteråret. 
Tidligere undersøgelser tyder 
dog på, at der kan være et 
betydeligt tab af kvælstof ved 
udbringning af fiberfraktion 
til vinterhvede på sandet jord 
om efteråret. Udbringning af 
en større mængde fosfor med 
fiberfraktion om efteråret kan 
muligvis også forøge risikoen 
for fosforudvaskning.  

Fosforudvaskning adskiller 
sig på flere måder fra kvæl-
stofudvaskning, blandt andet 
fordi fosfor i langt større grad 
end kvælstof bindes til jorden. 
Tabet af fosfor via udvaskning 
er derfor også langt mere 
beskedent end kvælstofudvask-
ningen. På drænede lerjorde 
er det i høj grad omfanget af 
den hurtige vandstrømning i 
makroporer til dræn, der er 
afgørende for, hvor meget fos-
for der tabes fra jorden, hvori-
mod kvælstofudvaskningen i 
højere grad følger den jævnt 
fordelte afstrømning (matrix-
flow). I lysimetre, hvor det 
afstrømmende vand opsamles 
over længere tidsperioder gen-
nem hele afstrømningssæso-
nen, vil afstrømningsmønsteret 
overvejende være præget af 
jævn afstrømning. Lysimetre 
har ofte et sandfilter i bun-
den. Dette filter kan afbryde 
eventuelle makroporer i jorden 
og dermed påvirke vandbevæ-
gelsen og indholdet af parti-
kulært fosfor i det afstrøm-
mende vand. Af disse grunde 
er lysimeterforsøg ikke egnede 
til en fuldstændig belysning af 
fosforudvaskningsproblema-
tikken, hvorimod de er veleg-
nede til at belyse udvaskning 
af opløste stoffer som nitrat, 
der primært følger det jævnt 
afstrømmende vand

Vi har undersøgt udvaskning af 
kvælstof og fosfor efter efter-
års- og forårsudbringning af 
fiberfraktioner fra forskellige 

typer gyllesepareringsanlæg 
til vinterhvede på lerjord og 
sandjord. 

Forsøgene
I et lysimeterforsøg målte vi 
udvaskningen af fosfor og 
kvælstof efter tilførsel af fiber-
fraktion. Potentialet for ned-
vaskning af fosfor via makropo-
rer til dræn efter udbringning 
af fiberfraktion blev undersøgt 
i et separat udvaskningsforsøg, 
hvor hurtig aftrømning via 
jordens makroporer blev frem-
kaldt i små intakte jordkolon-
ner udtaget fra pløjelaget af 
en lerjord.

Fiberfraktioner
Følgende tre typer fiberfrak-
tion blev anvendt i forsøget: 

DEKANTER: Dekantercentri-
fugeret fiber fra ubehandlet 
svinegylle lagret i markstak. 
(figur �)

GFE: Fiberfraktion fra kalkbe-
handlet, varmebehandlet og 
afgasset,  dekantercentrifuge-
ret, blandet husdyrgødning fra 
”Green Farm Energy” anlæg 
(figur 2).

SEPTEC: Fiberfraktion fra 
svinegylle, der er separeret ved 
kemisk fældning/flokkulering 
og separering på sibånd fra 
Ansager Septec anlæg (ulagret) 
(figur 3).
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Kvælstof- og fosforudvaskning i 
lysimeterforsøget

Hver af de anvendte lysimeter-
enheder har et areal på � m2. 
Nedsivningsvand blev opsamlet 
i �,5 m dybde og analyseret 
for indhold af ammonium og 
nitrat, samt i udvalgte behand-
linger for total P. Målingerne 
blev gennemført i både ler-
blandet sandjord (JB4) og ler-
jord (JB7). Kvælstofudvasknin-
gen blev målt gennem 2 år fra 

sommer 2003 til sommer 2005, 
mens fosforudvaskningen kun 
blev målt den første vinter 
efter tilførsel af fiberfraktion 
om efteråret.

Fiberfraktionerne blev enten 
nedpløjet umiddelbart før 
såning af vinterhvede i sep-
tember 2003 eller udbragt på 
afgrøden om foråret i april 
2004. Fiberfraktion blev dose-
ret efter fosforindholdet (Tabel 
�), og der blev udbragt 90 kg P/
ha med fiberfraktion svarende 
til cirka tre års afgrødebehov 
for P. Fiberfraktion indehol-
der omtrent samme mængde 
fosfor og kvælstof, og tilførslen 
af kvælstof med fiber varierede 
således fra 76-��8 kg N/ha. For-
søget omfattede også behand-
linger med slange-udlagt svine-
gylle (�20 kg ammonium N/ha) 
og handelsgødning udbragt 
foråret 2004. Vi supplerede 
alle gødede behandlinger med 
handelsgødning, således at 
alle fik en samlet tilførsel af til-
gængeligt kvælstof på omkring 
�80 kg N/ha. I efteråret 2004 
blev igen sået vinterhvede og 
alle parceller blev gødet med 
handelsgødning (�80 kg N/ha) i 
foråret 2005. 

Tabel 1. Sammensætning af fiberfraktioner anvendt i forsøg.

Fiberfraktion Tørstof% Total P 
Kg P/ton

Vandopløse-
ligt P 

Kg P/ton

Total N 
Kg N/ton

Ammonium N 
% af total N

pH Udbragt 
Ton/ha

DEKANTER 29 �4,4 2,4 �2,� 34 8,5 6,3

GFE 37 �4,� 2,7 �4,9 27 8,� 6,4

SEPTEC 23 7,� 0,9 9,3 32 8,� �2,8

Figur 1. Fiberfraktion fremkommet ved dekantercentrifugering (lavteknologisk gyl-
leseparering).

Figur 2. Højteknologisk gyllebehandlingsanlæg (GFE).

Figur 3. Lavteknologisk gyllesepare-
ring ved kemisk fældning og sibånd 
(SEPTEC).
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Fosforudvaskning i kolonneforsøg
Vi udtog jordkolonner fra 
pløjelaget (20 cm høje stålcy-
lindre med 20 cm i diameter) i 
en nyligt pløjet og såbedsfor-
beredt mark ved Flakkebjerg i 
oktober 2004. Pløjedybden på 
marken er normalt 25 cm, men 
ved denne efterårspløjning 
blev der kun pløjet til ca �7-�8 
cm for at sikre at jorden i bun-
den af kolonnerne var stabil. 
Kolonnerne blev udtaget til 
ca. 22 cm dybde. I laboratoriet 
blev jordsøjlen forsigtigt skub-
bet ud og delt i ca. �3-�5 cm 
dybde. Fiberfraktion (mængde 

der svarede til 90 kg P/ha) blev 
fordelt imellem de to del-søjler, 
hvorefter disse blev sammenfø-
jet igen og skubbet på plads i 
stålkolonnen. Kontrolbehand-
lingen, hvor der ikke tilførtes 
fiberfraktion, blev behandlet 
på tilsvarende måde. Efter 
tilførsel af fiberfraktion blev 
jordkolonnerne opbevaret ved 
�0 oC i en uge. 

Udvaskningsforsøget foregik i 
en opstilling, som vist i figur 5. Vi 
udsatte hver kolonne for regn 
i 5½ time med en intensitet 
der svarer til 6,7 mm i timen, 

hvilket bevirkede, at afstrøm-
ningsmønsteret var domineret 
af hurtig afstrømning i jordens 
makroporer. Afstrømningsvan-
det blev opsamlet i små portio-
ner og analyseret for total og 
opløst fosfor. 

Resultater
Kvælstofudvaskning i lysimeter-
forsøg 
Det første udvaskningsår var 
nitratudvaskningen gene-
relt lav, omkring 20 kg N/ha 
i behandlinger, der ikke var 
gødet om efteråret, på trods 
af en afstrømning på 336 mm 

Tabel 2. Udvaskning af nitrat-N efter udbringning af fiberfraktioner til vinterhvede efterår (2003) og forår (2004) og udvaskning 
af total P efter udbringning af fiberfraktioner i efteråret sammenlignet med udvaskning efter tilførsel af handelsgødning eller 
svinegylle.

Gødning N udvaskning 
2003-2004 Kg N/ha

N udvaskning 
2004-2005 Kg N/ha

N udvaskning 
2003-2005 Kg N/ha

P udvaskning 
2003-2004 g P/ha

Lerblandet sandjord

Handelsgødning forår 23 32 55 �4�

Svinegylle forår 2� 32 53 -

DEKANTER efterår 44 29 73 47

DEKANTER forår 23 32 55 -

GFE efterår 4� 32 72 48

GFE forår 24 33 57 -

SEPTEC efterår 56 38 94 �65

SEPTEC forår 2� 37 57 -

Lerjord

Handelsgødning forår �9 28 47 47

Svinegylle forår �5 3� 46 -

DEKANTER efterår 44 36 80 60

DEKANTER forår �8 33 5� -

GFE efterår 40 33 73 56

GFE forår �6 34 49 -

SEPTEC efterår 45 33 78 40

SEPTEC forår �7 30 47 -

LSD (P<0,05) 9,6 Ikke signifikant �2,6 Ikke signifikant



Markbrug nr. 318 • Marts 2006
5

(tæt på normal). Tilførsel af  
fiberfraktion umiddelbart før 
såning af vinterhvede (efterår 
2003) medførte i alle tilfælde 
omkring en fordobling af N 
udvaskningen (tabel 2). Den 
ekstra udvaskning svarede 
til mellem �9 og 34 % af det 
tilførte total N, hvilket tyder på 
at størstedelen af det tilførte 
ammonium blev udvasket. 
Hovedparten af kvælstof-
udvaskningen fandt sted i 
perioden mellem �. januar og 
�. marts (figur 4).

Forsøget bekræfter således 
tidligere forsøg med fast 
husdyrgødning og Landsforsøg 
med fiber fra gylleseparering, 
der har vist, at vinterhvede ikke 
fuldt ud er i stand til at udnytte 
uorganisk kvælstof tilført om 
efteråret. 

Fiberfraktion tilført om foråret 
(2004) medførte derimod ikke 
en målbar forøgelse af kvæl-
stofudvaskningen i efteråret/
vinteren efter tilførslen, selvom 
udvaskningen generelt var lidt 
højere end i første år (tabel 2). 
Den højere generelle udvask-
ning skyldtes bl.a. en højere 
afstrømning på gennemsnitligt 
4�9 mm.  Heller ikke slange-
udlagt svinegylle (forår 2004) 
medførte målbar forhøjet 
udvaskning i efteråret/vinteren 
umiddelbart efter tilførslen i 
forhold til jord tilført handels-
gødning. 

Kvælstofudvaskningen fra den 
efterårstilførte gødning var 
omtrent ens på de to jordty-
per og ikke, som forventet, 
lavere på lerjorden end på 
sandjorden. Udvaskningen var 
også omtrent ens fra begge 
jordtyper uden efterårstilført 
gødning.
 
Husdyrgødning indeholder 
organisk bundet kvælstof, der 
frigives over en lang årrække. 
Denne frigivelse sker også i 
perioden efter høst, hvor den 
frigivne kvælstof ikke kan 
udnyttes fuldt ud af en afgrø-
de, men ofte tabes ved udvask-
ning. Kun omkring 5% af det 
tilførte organiske kvælstof 
frigives det første vinterhalvår 
efter tilførslen, og denne frigi-
velse var for lille til at medføre 
signifikant forøget N udvask-
ning i forsøget. Længereva-
rende forsøg med gentagen 
tilførsel af svinegylle har vist, at 
der på længere sigt sker en eks-
tra udvaskning af kvælstof ved 
gentagen anvendelse af gylle. 
Det langsigtede udvasknings-
tab af kvælstof fra en given 
mængde gylle må antages at 
være ens, uanset om gyllen 
separeres eller ej, medmindre 
kvælstoffet i fiberfraktionen 
fjernes f.eks ved afbrænding. 
Ved denne løsning mistes til 
gengæld noget organisk stof, 
der jo generelt har en gavnlig 
effekt på jordens frugtbarhed. 

Forsøget viser således, at hvis 
fiberfraktion fra separeret 

gylle udbringes om efteråret 
til vinterhvede, må der for-
ventes større samlede kvæl-
stof udvaskningstab end ved 
anvendelse af usepareret gylle 
om foråret.

Kvælstofvirkning af fiberfraktioner
Gødningsvirkningen af hus-
dyrgødningen blev beregnet 
på grundlag af kvælstofopta-
gelsen i kerne og halm og en 
tilsvarende gødningsrespons 
med handelsgødning (se tabel 
3). Det beregnede værdital 
angiver hvor mange kg kvæl-
stof i handelsgødning, som �00 
kg kvælstof i husdyrgødningen 
kan erstatte.

Der var ikke sikker forskel 
i kvælstofvirkningen af de 
forskellige typer fiberfraktion, 
selvom gødningerne havde 
meget forskellig konsistens 
og stammede fra forskellige 
anlægstyper. Gennemsnitligt 
var der en kvælstofvirkning på 
�7 % ved efterårstilførsel og 
24 % ved forårstilførsel, men 
forskellen var ikke statistisk 
sikker. Den målte virkning er i 
overensstemmelse med Lands-
forsøg 2003-05, hvor den gen-
nemsnitlige kvælstofvirkning 
var �8 % ved efterårstilførsel 
og 29 % ved forårstilførsel. Ved 
forårstilførsel må der formodes 
at have været en betydelig 
ammoniakfordampning fra den 
tilførte fiber. Ved forårstilførsel 
var der lavere virkning af GFE-
fiberfraktion end af de øvrige, 
sandsynligvis fordi det organisk 
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bundne kvælstof ikke frigives 
så hurtigt fra denne gødning. 
Tilførslen af tilgængeligt 
kvælstof var tæt på normen i 
alle forsøgsled, og der var ikke 
signifikante forskelle i kerneud-
byttet mellem behandlingerne.
 
Ved nedpløjning af fiberfrak-
tion før såning i foråret er 
der i en række Landsforsøg 
og DJF-forsøg målt en kvæl-
stofvirkning på 45-50 %, altså 
en betydelig højere virkning 
end opnået ved tilførslen til 
vinterhvede i dette forsøg. Det 
er derfor ikke hensigtsmæssigt 
at anvende fiberfraktionen til 
vinterhvede, da kvælstofstab i 
form af ekstra nitratudvaskning 
eller ammoniakfordampning 
synes uundgåelige.  

Fosforudvaskning i lysimeterforsøg
Fosforudvaskningen i lysime-
terforsøget var ikke påvirket af 
tilførsel af 90 kg P/ha i fiber-
fraktioner om efteråret (tabel 
2), hvilket indikerer at gød-
ningsfosforet har haft tilstræk-

kelig god kontakt med jordens 
bindingssteder og at jorden 
i de �,5 meter dybe lysimetre 
har haft tilstrækkelig kapacitet 
til at binde gødningsfosforet, 
selv om pløjelaget havde en 
god fosforgødskningstilstand 
(fosfortal mellem 3,5 og 4,5 i 
2002). Fosforudvaskningen i 

lysimeterforsøget var gennem-
snitligt lavere end 0,2 kg P/ha 
i det første år, men der var en 
betydelig variation i fosforkon-
centrationen målt på forskel-
lige tidspunkter (0,004-0,26 mg 
P/liter). Stor sted- og tidsmæs-
sig variation i koncentration 
er karakteristisk for fosfortab. 

Tabel 3. Førsteårsvirkning af kvælstof (værdital) for forskellige typer fiberfraktion tilført efterår og forår til vinterhvede på 
lerblandet sandjord (JB4) og lerjord (JB7). Virkningen er angivet i % af tilført total N. Fiberfraktion og svinegylle blev suppleret 
med N i handelsgødning.

Gødning Total N i husdyrgødning Handelsgødning Efterår Forår

Kg N/ha Kg N/ha JB4 JB7 JB4 JB7

DEKANTER 76 �50 �0 22 24 38

GFE 95 �50 20 �4 �7 �4

SEPTEC ��8 �50 20 �6 �9 3�

Gns af fiberfraktioner 17 17 20 28

Svinegylle �72 60 64 68

Handelsgødning 0 �80 �00 �00

LSD (P<0,05): 18 

Figur 4. Kumuleret kvælstof udvaskningsforløb efter tilførsel af fiberfraktioner før 
såning af vinterhvede i september 2003 (gns. af to jordtyper).
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Variationen i dette forsøg 
skyldes sandsynligvis forskelle 
i afstrømningsmønsteret forud 
for opsamling af vandet. Lige-
ledes kan det tænkes, at f.eks. 
frost/tø situationer momentant 
kan have påvirket jordens evne 
til at tilbageholde fosfor.

Fosforudvaskningspotentiale i 
kolonneforsøg
Fosforudvaskningspotentialet 
var væsentligt forøget som 
følge af indarbejdning af 
fiberfraktioner svarende til 90 
kg P/ha i ca �3-�5 cm dybde på 
lerjorden (figur 6). Det var ude-
lukkende koncentrationen af 
opløst fosfor, der var påvirket 
af tilførslen af fiberfraktion, 
medens koncentrationen af 
partikulært fosfor var upåvirket 
af tilførslen. Der var ikke nogen 
nævneværdig forskel mellem 
udvaskningspotentialet fra 
de 3 typer fiberfraktion. Der 
må også forventes et højere 
potentiale for udvaskning af 
opløst fosfor efter tilførsel 
af ubehandlet gylle, men her 
tilføres normalt ikke så meget  
P ad gangen.

Koncentrationen af både 
opløst og partikulært fosfor 
i referencebehandlingen var 
forholdsvis høj. Det skyldes 
formentlig, at jorden for nyligt 
havde været udsat for intensiv 
jordbearbejdning (såbedsfor-
beredelse), hvilket kan have 
øget mængden af mobiliser-
bart partikulært og opløst 
fosfor i jorden. Ligeledes kan 

en god P- gødskningstilstand 
(fosfortallet for marken var 
3,6) have spillet en rolle for den 
forholdsvis høje koncentration 
af opløst fosfor i det udvaskede 
vand i referencebehandlingen.

Figur 5. Forsøgsopstilling anvendt til at 
belyse potentialet for fosfor udvaskning 
via jordens makroporer.

Figur 6. Gennemsnitlig koncentration af partikulært og opløst fosfor i afstrømnings-
vand i kolonneforsøg efter tilførsel af tre forskellige fiberfraktioner, samt uden 
gødningstilførsel (Reference).
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Resume
Ved separering af gylle frem-
kommer en fiberfraktion med et 
relativt højt indhold af kvælstof og 
fosfor. Vi har undersøgt udvask-
ningen af kvælstof efter tilførsel 
af forskellige typer fiberfraktion 
til vinterhvede enten efterår eller 
forår, og sammenlignet med ud-
vaskningen efter handelsgødning 
og svinegylle. Kvælstofudvasknin-
gen efter tilførsel af fiberfraktion 
før såning af vinterhvede var øget, 
selv på lerjord. Set over en hel 
afstrømningssæson i et lysimeter-
forsøg kunne vi ikke måle nogen 
effekt af gødningstilførslerne på 
fosforudvaskningen, men vi fandt 
en  risiko for øget udvaskning af 
opløst fosfor fra fiberfraktion på 
lerjorde, i forbindelse med stor 
vandafstrømning gennem makro-
porer til dræn. Kvælstofvirkningen 
af fiberfraktion tilført til vinterhve-
de er lav som følge af høj kvælstof-
udvaskning ved tilførsel før såning 
om efteråret og stort ammoniaktab 
ved udspredning på afgrøde om 
foråret. Det er derfor ikke hensigts-
mæssigt at anvende fiberfraktion 
som gødning til vinterhvede.
.
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Konklusioner

• Det er ikke hensigtsmæs-
sigt at anvende ubehandlet 
fiberfraktion som gødning 
til vinterhvede. I stedet bør 
fiberfraktion anvendes, hvor 
den kan nedpløjes om for-
året – f.eks. forud for vårbyg, 
roer eller majs. 

• Ved nedpløjning af fiber-
fraktion om efteråret må 
der forventes et betydeligt 
tab af kvælstof ved udvask-
ning, selv på lerjord, og ved 
udspredning i vintersæd om 
foråret er der et stort ammo-
niaktab. 

• Der var forskel i indholdet 
af næringsstoffer i de under-
søgte typer af fiberfraktion, 
men der var ikke målbar for-
skel i kvælstofudvaskningen 
og kvælstofvirkningen. 

• Tilførsel af fiberfraktioner 
og usepareret svinegylle om 
foråret havde ikke målbar 
effekt på kvælstofudvask-
ningen i den efterfølgende 
vinter, men på lang sigt må 
forventes en øget kvæl-
stofudvaskning, både ved 
tilførsel af separeret og 
ubehandlet gylle i forhold til 
handelsgødning.

• Tilførsel af 90 kg P/ha med 
fiberfraktion før såning af 
vinterhvede havde ikke mål-
bar effekt på fosforudvask-
ningen i lysimeterforsøg, 
hvor vandafstrømningen var 
domineret af jævn vandaf-
strømning.

• Efter tilførsel af fiber-
fraktion på lerjord er der et 
potentiale for øget udvask-
ning af opløst fosfor via 
afstrømning gennem makro-
porer til dræn.


