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• Gødningsregler overordnet 
• EU-økologiregler (1. januar 2022. vejledning stadig i høring)

• Dansk gødningsbekendtgørelse/vejledning (1. august 2021)

• Brancheanbefalinger (1. august 2022)

• Begrundelse for import af konventionel husdyrgødning

• Biogasgødning – regler
• Biogasgylle 100/0 kg Øko-N leveret. 10/90 Kg øko-N retur?

• 170 kg Tot-N hvad med have-park og anden kompost
• Eksempler på gødningsstrategier

• Gødskning af vintersæd
• Staldgødning, Øgro, havepark-affald







Økologi(tilskuds)regler vedrørende konventionel kvælstof

• - 2001- LØJ-regler: Import reguleret af foderforbrug (25-70 kg N)

• 1988 – Statsregler: 25% af N-kvoten

• 2002 – 70 kg total-N (140 kg total-N i EL)

• 2014 – op til 140 kg total-N (bælgplante- og sædskiftekrav)

• 2016 – 50 kg udnyttet-N. op til 100 kg udn-N (bælgplante- og sædskiftekrav)

• 2021 – 65/107 kg udn-N. (bælgplante- og sædskiftekrav) Brancheanbefaling

• 2022 – begrundelse for behov for import (på skrift)

• 2023 – brancheanbefaling: 42 kg udn-N i ”rå” gylle + bilag 1 produkter



Ind/udfasningsmodellen Brancheanbefalinger fra 2022/23 

Ikke-økologisk husdyrgødning

• Skærpede lofter fra 1. august 2022

• Max 43 kg udnyttet N/ha når uafgasset

• Max 65 kg udnyttet N/ha  (afgasset og uafgasset)

Økologisk husdyrgødning/-biomasse og tilladte gødningstyper 
fra bilag 1

• Max 65 eller 107 kg udnyttet N/ha i alt

• Økologisk husdyrgødning/-biomasse til biogas er undtaget  



Gødning til økologer - Importmuligheder

Konventionel husdyrgødning:    43 kg N 
Afgasset konv. hus-
dyrgødning: 22kg N

Konventionel husdyrgødning    43 kg N 
Afgasset konv. hus-
dyrgødning 22kg N

Økologisk gødning Tilskudsbegrænsning 107 kg N

Energi-
majs
12 kg N

Konventionel husdyrgødning    43 kg N ØGRO op til 65 eller 107 kg N

Blanding af økologisk gødning og recirkulerede næringsstoffer fra bilag I 107 kg N

Økologisk gødning og recirkulerede 
næringsstoffer fra bilag I: op til 42 kg N

KOD og ØGRO 30 kg N

Eller 42 kg N fra øko kløvergræs



Nye sædskiftekrav i EU-reglerne fra 1. januar 2022

• Ny økologibekendtgørelse og -
vejledning i løbet af efteråret

• Forventede krav til sædskiftet:
• Min. 20 % kvælstoffikserende hovedafgrøder i 

sædskiftet. 
• Korn- og bælgsædsblandinger med mere 

end 50 % bælgsæd i blandingen regnes 
som N-fiks. 

• Bælgplanteefterafgrøder medregnes
• Min. 50 % kulstoflagrende (C+) afgrøder i 

sædskiftet (hovedafgrøder, udlæg af græs eller 
efterafgrøder)



Nye sædskiftekrav i EU-reglerne fra 1. januar 2022

• Landbrug & Fødevarer arbejder for, 
at:

• Vedvarende græsarealer kan tælle som 
C+afgrøder

• Andelen af N-fix. afgrøder i sædskiftet skal være 
20 %, og kan dækkes af hoved-, mellem- eller 
efterafgrøder



Udvidet dokumentation for brug af ikke-økologisk gødning

• Tilladte ikke-økologiske gødningsmidler 
• Fremgår af bilag 1 i vejledning om økologisk 

jordbrugsproduktion med angivelse af evt. 
betingelser

• Krav til dokumentation for behov på bedriften

• Fra 1. januar 2022 udvides kravene
• Dokumentere, hvorfor det ikke er muligt at 

skaffe nok økologisk gødning 
• Udfylde en årlig erklæring om behov for ikke-

økologisk gødning. 

Det er ikke tilladt at afsætte gødning fra bedriften og i stedet købe tilsvarende ikke-økologisk gødning. 



Begrundelse for at anvende ikke-økologisk gødning (udkast til 
økologivejledning)

Fra. 1. januar 2022 må du ikke afsætte din egen økologiske gødning og så i stedet købe 
tilsvarende ikke-økologiske gødning. Der vil dog være en række undtagelse for dette:

• Hvis din egen gødnings næringsstofsammensætning er for skæv ift. planternes behov –
f.eks. stort indhold af fosfor.

• Forebyggelse af parasittryk på afgræsningsmarker.

• Hvis du samarbejder med et biogasanlæg.

• Hvis du gør brug af disse undtagelser, skal det fremgå af din erklæring om behov for 
ikke-økologisk gødning.



Økologi og biogasgylle (jf vejledning i høring)

Hvis biogasanlægget er certificeret til økologi:
• Økogødning evt. suppleret med bilag 1 produkter
• Økologi% beregnes
• Fuld dokumentation af input (evt. NN via LBST)
Hvis ikke anlægget er certificeret til økologi:
• 0% økologi = Behov skal dokumenteres
• Al husdyrgødning og biomasse beregnes som 

konventionel
• Fuld dokumentation af input (evt. NN via LBST)



Eksempler på konsekvenser og muligheder

• 107 kg N i svinegylle

• Have-parkaffald i gødningsplanen

• 65 kg N i (konventionel) biogasgylle 



Svinegylle



Have-park



Biogasgylle





Gødskning af vintersæd

• Ingen husdyrgødning/organisk gødning efter 1. september (der arbejdes med høring) 
• Raps og frøgræsudlæg er OK

• Udbringning efter 1. november, ovenpå lerjord

• Udbringning efter 1. februar, ovenpå sandjord

• Have-parkaffald er undtaget men ikke hvis det er kompost

• Åbning for at bruge bælgsæd som forfrugt – bør være på lerjord



Er det muligt?

• Tilpasning af sædskifte, især efterafgrøder

• Fokus på alternative gødningskilder

• Samarbejde mellem landmænd

• Aktiv omkring aftaler om udveksling med biogas

• 65 kg N ordningen forbedres

• ?


