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Gødning 
Mark- og gødningsplan for den kommende sæ-
son skal snart udarbejdes. Det er vigtigt i god 
tid før sæsonstart, at få afdækket sin gød-
ningsbestilling. Især for andre gødninger end 
husdyrgødning er der begrænsede beholdnin-
ger på lager, og det kan give leveringsproble-
mer, hvis gødningen måske allerede skal bru-
ges i februar.  
 
Ved den økologiske produktionsform er det 
især adgangen til og mængden af nærrings-
stoffer, der har betydning for det optimale sæd-
skifte. Mulighederne for at skaffe nærringsstof-
fer er meget forskellige fra bedrift til bedrift, af-
hængigt af muligheden for at skaffe økologisk 
eller ikke økologisk husdyrgødning. Hvis det ik-
ke er muligt at skaffe husdyrgødning i nærom-
råder er alternativet fx at importere afgasset 
biomasse eller andre gødninger.    
 
Nature Energy arbejder på at udvide biogas an-
lægget ”NGF Midtfyn”, ved at medtage biomas-
se, fx økologisk græs i produktionen. Biomas-
sen kan være græs fra økologiske bedrifter, 
som leverer græs og får afgasset biomasse re-
tur. Pt. arbejder Nature Energy på et aftale-
udkast med beskrivelse af bytteforhold/pris på 
biomassen.  
 
Det vil være meget positivt for økologer, hvis 
det bliver muligt at have kløvergræs med i 
sædskiftet som en ”bio masse afgrøde”. Dels 
opsamler og afleverer kløvergræs en stor 
kvælstof mængde til de efterfølgende afgrøder, 
dels har kløvergræs, hvor der jævnligt tages 
slæt, en stort effekt på bekæmpelse af ukrudt 
og sanerende effekt på diverse plantesygdom-
me.  
 

Et bytte forhold, hvor leveret græs betales med 
afgasset biomasse betyder, at den andel af 
biomassen, som kommer fra økologisk græs, 
har økologisk status, hvilket vil betyde, at der 
kan importeres flere nærringsstoffer på den en-
kelte bedrift. 
 
Alternative gødninger: 
Der er flere alternative gødningskilder på mar-
kedet, men kun få med økologisk status og de 
er dyre. De ikke økologiske gødninger må bru-
ges som ikke økologisk gødning i mængderne 
50 kg udnyttet N pr. ha eller i særlige tilfælde 
100 kg udnyttet N pr. ha. (Se side 4. Gødninger 
til økologisk produktion). 

 
Man skal være opmærksom på, at mælkepro-
ducenter ifølge Mejeriforeningens retningslinjer, 
ikke må anvende produkter produceret med in-
put af kød- og benmel. Produkter med input fra 
børstemel må heller ikke anvendes som foder. 
Flere grovvarefirmaer modtager derfor ikke af-
grøder gødet med kød- og benmel eller bør-
stemel.  Flere gødningsprodukter kræver do-
kumentation før brug – fx i form af konsulenter-
klæring eller jordbundsanalyser.  
 

Eftervirkning af efterafgrøder i 2019 
De veludviklede efterafgrøder i efteråret 2018 rejser 

spørgsmålet om, hvilken eftervirkning af kvælstof 

de kan tillægges i 2019.  
 

Ud fra modelberegninger og forsøgsresultater har 
SEGES angivet den forventede eftervirkning i 2019. 

Ved kraftige efterafgrøder forventer de en eftervirk-
ning, der er 5-10 kg kvælstof større end normalt. På 

lerjord er det forudsat, at efterafgrøder af græs er 

nedmuldet om efteråret.  (Se tabel 1 – side 3.) 
 

Størrelsen af eftervirkningen vil være påvirket af af-
strømningen/udvaskning af kvælstof i vinterperio-

den som afspejles i kvælstofprognosen. SEGES vil til 

foråret ud fra N-min-målinger i marker med og uden 
efterafgrøder udsende en korrigeret vejledning til 

angivelser af eftervirkninger i 2019.  
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Eftervirkning af kvælstof: 
Eftervirkningen af efterafgrøder angives i forhold til 
en mark, der er ubevokset eller kun svagt bevokset 

med spildkorn.  

 
Eftervirkningen er en sum af efterafgrødens påvirk-

ning af tilgængeligt kvælstof ved forårets begyndel-
se (N-min) og kvælstoffrigørelsen fra efterafgrøden i 

vækstsæsonen. 
  

Følgende processer påvirker efterafgrødens indfly-

delse på kvælstofbehovet: 
 

Reduktion af N-min indholdet i jorden om efteråret: 
Efterafgrøden optager mineralsk kvælstof fra jorden 

om efteråret. På den måde reducerer efterafgrøden 

N-min i jorden og risikoen for udvaskning. I forsø-
gene har vi typisk set en forskel på N-min i efteråret 

mellem ubevokset (spildkorn) og olieræddike på 20 
kg kvælstof pr. ha.  

 

Frem til foråret sker der en udvaskning af en del af 
det kvælstof, der ligger som N-min om efteråret. På 

sandjord udvaskes størstedelen, fordi nedbøren er 
større og jordens vandholdende evne er lav (jorden 

skylles igennem 5-6 gange). På lerjord udvaskes en 
mindre del.  

 

Når efterafgrøden nedmuldes eller udvintrer, sker 
der en nettofrigivelse af kvælstof ved mineralisering 

af det bundne kvælstof. Hvis afgrøden er overvint-
rende vil frigørelsen starte senere og derfor være 

mindre.  

 
I foråret og sommeren vil der frigøres kvælstof fra 

det organiske bundne kvælstof i den nedmuldede 
efterafgrøde. 

 
Lav nedbørsmængde fra september til marts kom-

bineret med meget udtørret jord i august vil give lav 

afstrømning, og vi vil forvente en stor N-min-
mængde i jorden til foråret 2019. Det vil resultere i 

en kvælstofprognose, der vil angive et mindre kvæl-
stofbehov end normalt.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udbetaling af EU-støtte og økologisk 
arealtilskud 
Den 4. december begyndte Landbrugsstyrelsen 
at udbetale grundbetaling og grøn støtte.  
 
Seneste melding fra Landbrugsstyrelsen, fre-
dag d. 7. december var, at de har udbetalt 
62.95 % af ansøgningerne. 
 
Du kan se status for sagsbehandlingen, og om 
din støtte er klar til udbetaling. Følg linket, vær 
klar med nem-id og tjek selv din status gennem 
tastselv:  
https://help.lbst.dk/fileadmin/user_upload/HELP
/Quickguides/Tjek_status_for_udbetaling.pdf 
 
 

Planteavlskonference 
Sæt et stort X i kalenderen den 30. januar 
2019, da planteavlsafdelingen afholder den år-
lige Planteavlskonference. Du kan glæde dig til 
en hel dag med fokus på det, der sker under 
jordoverfladen og dyrkningen i 2019. Program 
udsendes senere.  

 
 
God jul og godt nytår 
 
Lars Lyholm Johansen 

 

https://help.lbst.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/Tjek_status_for_udbetaling.pdf
https://help.lbst.dk/fileadmin/user_upload/HELP/Quickguides/Tjek_status_for_udbetaling.pdf


Tabel 1. Forventet eftervirkning af efterafgrøder i 2019. Specielt på lerjord kommer også en eftervirkning i de følgende år 

 

JB 1+3 JB 2+4 JB 6+7 

Svag Normal Kraftig Svag Normal Kraftig Svag Normal Kraftig 

Eftervirkning. Korrektion for kvælstofbehov i efterfølgende afgrøde, kg N pr. ha 

Græs og korn 0 -5 -10 0 0 0 0 5 5 

Korsblomstrede 0 -15 -20 0 -10 -15 0 -5 -15 

I generelle tal, så giver en kraftig blomstret efterafgrøde en nettoeftervirkning til en efterfølgende vårbyg fra 10 til 20 kg N med mest på grovsandet jord. Ved en middel efterafgrøde 
beregnes en eftervirkning i størrelsesorden 5 til 15 kg, igen med mest på grovsandet jord. Den beregnede eftervirkning er under forudsætning af at nedmuldning af efterafgrøden 
sker sent efterår på lerjord og vinter/tidlig forår på sandjord. Det er ikke muligt at ændre dette i forhold til N-modellen. 

 

 

Tabel 2. Resultatet af målinger af kvælstofoptagelse i 37 marker i efteråret 2018 

Efterårsbevoksning Antal Kvælstofkoncentration, pct. 
Gnsn. Minimum Maksimum 

Kg N optaget i overjordiske dele pr. ha 

Efterafgrøde af korn 3 4,2 42 21 55 

Bredbladede (Olieræddike mv.) 8 3,9 31 10 65 

Efterafgrøde generelt 8 3,4 58 41 80 

Vinterraps 18 4,5 65 9 108 

 

SEGES har i regi af GUDP projektet SAT-N målt optagelsen i efterafgrøder og vinterraps i efteråret 2018 ved planteklip i 37 antal marker.  

 

Gruppen ”Efterafgrøder generelt” kan indeholde flere forskellige typer af efterafgrøder. Arten er endnu ikke oplyst af prøvetageren. Det er overraskende, at der ikke måles et højere 
kvælstofoptag i bredbladede afgrøder. Det er indtrykket fra praksis, at optagelsen af kvælstof i oliræddike er betydeligt højere.  

 
I forhold til et normalår vurderes kvælstofoptagelsen at være 20-30 kg pr. ha højere i efterafgrøder i 2018. 

 

I SAT-N projektet vil der blive udtaget N-min prøver til foråret i de marker, hvor der er målt kvælstofoptagelse i efteråret. Ud fra disse målinger samt kvælstofprognosen vil SEGES 
udsende en ny vurdering af eftervirkningen af efterafgrøder. Her vil også indgå en konkret vurdering af optagelsen af kvælstof i efterafgrøder beregnet ud fra satellit.  
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Oversigt over gødninger til økologisk landbrug. - Priser og nærringsstof indhold er vejledende.

Gødninger Forhandler Lokalitet
Total-N NH4-N Fosfor Kalium Svovl Bor Magnesium

Husdyrgødninger

Kvæggylle Lokalt 4,4 2,6 0,7 3,2 — — 0,5 55 Flydende —

Sogylle Lokalt 3,9 2,9 1,0 1,7 — — 0,4 65 Flydende —

Slagtesvinegylle Lokalt 4,5 3,4 1,2 2,6 — — 0,5 65 Flydende —

Fast gødning, høns. Lokalt 18,5 6,5 6,0 9,7 — — 2,0 60 Fast —

Dybstrøelse, slagtekyll. Lokalt 26,6 8,0 8,4 17,4 — — 2,0 60 Fast —

Dybstøelse, kvæg Lokalt 7,5 1,5 1,1 8,0 — — 0,7 30 Fast —

Minkgylle Lokalt 8,6 3,8 3,2 1,7 — — 0,5 65 Flydende —

Hestedybstrøelse Lokalt 7,7 1,9 1,6 13,0 — — 0,4 30 Fast —

Afgasset Biomasse NGF. Midtfyn Lokalt 4,4 2,7 0,7 2,6 — — 0,0 61 Flydende 100 23,-

Andre gødninger med N

Øgro 10-3-1 DAKA (+ gødningsforh.) Hele landet 100,0 26,0 10,0 5,0 — 2,0 70 Fast 2.500 25,-

Øgro 9-3-4 + 2S DAKA (+ gødningsforh.) Hele landet 88,0 25,0 36,0 24,0 — 2,0 70 Fast 3.000 40,-

Øgro 15N DAKA (+ gødningsforh.) Hele landet 150,0 3,0 0,1 22,0 — 0,1 70 Fast 5.500 37,-

Øgro Granulat 9-3-4 +2S DAKA (+ gødningsforh.) Hele landet 88,0 25,0 36,0 24,0 — 2,0 70 Fast 3.100 40,-

Øgro 6-3-12 + 10S DAKA (+ gødningsforh.) Hele landet 61,0 24,0 120,0 100,0 — 1,0 70 Fast 4.080 69,-

Øgro 11-0-8 + 7S DAKA (+ gødningsforh.) Hele landet 110,0 0,0 80,0 70,0 — 0,0 70 Fast 5.700 52,-

Protamylasse AKS, AKK, AKM, Hedegaard Jylland 16,0 4,0 39,0 7,0 — 3,0 70 Flydende 210 13,-

K-2 (Protamylasse) AKV Nordjylland 18,0 4,0 60,0 7,0 — 3,0 70 Flydende 395 22,-

Sojamelasse HedeDanmark Østjylland 4,0 1,5 10,0 12,0 — — 70 Flydende 25 6,-

Kartoffekondensat Miljøservice Varde + omegn 1,1 0,1 1,6 — — — 70 Flydende —

Kaliumvinasse DLG, Hedegaard Hele landet 7,0 — 210,0 170,0 — 2,0 70 Fast 1.800 260,-

Vinasse Brdr. Thorsen Jylland 35,0 — 70,0 — — — 70 Flydende 600 17,-

Vinasse-kali Brdr. Thorsen Jylland 8,0 — 190,0 70,0 — — 70 Flydende 700 88,-

Kaliumvinasse ekstrakt K25 DLG, Danish Agro, Vestjyllands Andel Hele landet 3,0 4,0 252,0 123,0 — 0,2 70 Fast 1.900 633,-

Lyckeby Organic Lyckeby Starch (Sverige) Sjælland 19,0 5,0 4,0 55,0 6,0 — 3,0 70 Flydende 350 18,-

Biopower 4-2-2 Blekinge Bioprodukter (Sverige) Sjælland 40,0 20,0 20,0 — — — 60 Fast 1.560 39,-

Binadan 4-1-3 Fousol Production; Hele landet 40,0 8,0 28,0 — — 6,4 60 Fast 1.980 50,-

DLG Kombigødning NPK 4-1-3 DLG Hele landet 36,0 10,0 25,0 — — — 60 Fast 1.750 49,-

Økogødning 6-1-1 Farmergødning Hele landet 60,0 10,0 10,0 — — — 60 Fast 7.300 122,-

Økogødning 5-1-1 Farmergødning Hele landet 50,0 10,0 10,0 — — — 60 Fast 7.500 150,-

Økohønsegødning 2-1-2 Farmergødning Hele landet 20,0 10,0 20,0 — — — 25 Fast 4.250 208,-

Økohønsegødning 3-1-2 Farmergødning Hele landet 30,0 10,0 20,0 — — — 25 Fast 4.700 153,-

Monterra 13 Borregaard Bioplant Hele landet 130,0 — 4,0 — — 1,0 60 Fast 7.500 58,-

Monterra-Malt Borregaard Bioplant Hele landet 40,0 10,0 50,0 — — — 70 Fast 3.500 88,-

PHC Borregaard Bioplant Hele landet 60,0 10,0 30,0 15,0 — — 60 Fast 13.000 217,-

Tang Kommuner, Miljøservice Lokalt 5,0 0,3 0,7 — — — 10 Fast —

Ågrøde Kommuner, Miljøservice Lokalt 18,0 2,0 — — — — 40 Fast —

Haveparkaffald Affaldsselsk., Kommuner Lokalt 6,0 1,1 4,0 0,7 — 1,2 10 Fast —

Carbokalk Nordic Sugar Hele landet 3,0 4,0 — 1,1 — 6,0 70 Pulver 25 8,-

BIO 4-1-2 (Fertikal) Løndal Skovbrug/Big tree Hele landet 40,0 10,0 20,0 — — — 60 Fast 1.350 34,-

Andre gødninger uden N.

Patentkali DLG, Danish Agro, Vestjyllands Andel Hele landet — — — 249,0 170,0 — 60,0 Granulat 3.000

Kiserit 15 DLG, Danish Agro, Vestjyllands Andel Hele landet — — — — 200,0 — 151,0 Granulat 2.200

Magnesia kainit Danish Agro Hele landet — — — 91,0 40,0 — 30,0 Granulat 1.450

Kaliumsulfat 41 DLG, Danish Agro, Vestjysk Andel Hele landet — — — 415,0 180,0 — — Granulat 4.000

Træaske Kommuner, HedeDanmark, Miljøservice Lokalt — — 9,1 24,0 — — — Pulver —

BioMangan 170 S-eco. BioNutria Danmark Hele landet — — — — 106,0 — 178,0 Flydende 13.000

BioBor 150 BioNutria Danmark Hele landet — — — — — 150 — Flydende 15.000

Naturgips DLG, Vestjyllands Andel og Brdr. Ewers. Hele landet — — — — 145,0 — — Granulat 1.700

Frit svovl Hedegaard A/S, Danish Agro Hele landet — — — — 900,0 — — Granulat 3.200

Egne typer

Egen type 1

Egen type 2

Egen type 3

Egen type 4

N-

pris.kr/kg

.

N-udn% 

Forventet 

1. års

Produktform
Vejl. Pris. 

Kr./ton.

Næringsstofindhold, kg pr. ton (vejl.)
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