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Udfasning af 
konventionel 

husdyrgødning 

Hvem bliver 
berørt? 

Hvordan harmonere 
udfasning med ønskerne om 
en fordobling af det 
økologiske areal i Danmark? 

Er der behov for at 
ændre på EU-regler for 
hvilke gødninger der må 
anvendes? 

Hvordan påvirker regeringens ressourcestrategi 
mulighederne for recirkulering af næringsstoffer 
tilbage til økologisk jord? 

Hvor skal 
næringsstofferne  
komme fra? 

Hvilke af 
næringsstofferne 
giver de største 
problemer? 

Kan 
udbytterne 
opretholdes? 



Mængder ton/år	  

N	   P	   K	  

Importeret konventionel 
husdyrgødning	  

4500 
30 kg/ha 	  

1100 
7	  kg/ha	  

2500 
19	  kg/ha	  

Det vil vi måske mangle: 

Kilde: Askegaard. Økologikongres 2011 



SjÊ llandVestjylland

Økologiske planteavlere (under 0,5 DE pr. ha) 

Økologiske mælkeproducenter 

Store geografiske forskelle 
Arealfordeling (2011) 

Kilde: Askegaard og Hørfarter, 2013. LandbrugsInfo 

70% 33% 

58% 
19% 



Økologiske mælkeproducenter 
Ikke et problem for de har gødning nok. 
 
Økologiske planteavlere 
 
70 -> 50 kg total-N/ha (2017) 
Ikke et problem for mange økologiske planteavlere, da de 
alligevel ikke importere så meget konventionel 
husdyrgødning. 
 
Kan betyde ændringer af sædskifterne for de store 
planteavlere mod mindre N-krævende afgrøder og mere 
grøngødning og bælgsæd. 
 
50->0 kg total-N/ha (????)  
Vi kan dyrke jorden helt uden N i husdyrgødninger, da vi har 
de N-fikserende afgrøder og efterafgrøder – det har 
sædskifteforsøget vist.  
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N-input fra N-fiksering 
 
Vi kan i princippet opretholde en økologisk 
afgrødeproduktion uden anden N-import 
end N-fiksering.  
 
Bioforgasning af grøngødning m.m. vil 
effektivt hjælpe til at fastholde eller øge 
udbytter og artsvalg. Men hvor er 
anlæggene? 
 
Og recirkulering af affald give endnu et løft 
i forhold til N-input. 
 

Mobil grøngødning 

Grøngødning Efterafgrøder  

Piller baseret på bl.a. hestebønner 



Kalium  

Afgrøder på sandjordene skal tilføres kalium for at undgå 
udbyttetab. Det drejer sig især om kløver. 
På lerjordene er behovet som regel mindre. 

Kaliumkilder: 

Patent kali  

Kaliumvinasse  

Vinasse (flydende)  

Protamylasse  

Komposteret 
Haveparkaffald  

Biogrow  

Kartoffelfrugtsaft  

Husdyrgødning 
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Hvor skal fosfor komme fra? 

Recirkulering 

1. Husdyrgødningerne, protamylasse, kartoffelfrugtsaft 

2. Biogrow, komposteret haveparkaffald  

3. Blødt råfosfat 
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Hvornår er slam så rent at det kan accepteres 
som gødningsmiddel i økologisk landbrug? 
 
En stor mængde data bl.a. fra et 10 års forsøg på KU 
viser, at der ikke er nogen videnskabeligt belæg for ikke 
at anvende slam på landbrugsjord. Det gælder 
tungmetaller, antibiotikaresistente bakterier, 
miljøfremmede stoffer. 
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Struvit består af fosfor, ammonium og magnesium (ca. 
5% N, 12 % P, og 10% Mg).  
Produktet indeholder en smule restslam, men langt under 
1 %. 
    
Struvit, er ikke godkendt som gødning i Danmark, så pt. 
findes den under slambekendtgørelsen.  

Struvit  - et rent slamprodukt 
 

P-holdigt biprodukt fra slam, der 
udfældes gennem tilsætning af 
magnesiumklorid (MgCl2) til rejektvandet. 
Derved undgås at udfældninger stopper 
rørene.  
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Artikel i Ingeniøren, 2. oktober 2013  

Regeringens ressourcestrategi 
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Mod, vilje til at afprøve nye løsninger 

Udvikling af lokale løsninger til gødningsforsyning 

Der er behov for at ændre på reglerne for 
hvilke gødninger der må anvendes – mere 
recirkulering! 

Vejen frem mod en bæredygtig 
udfasning 

Samarbejde mellem økologer 


