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DET HAR VEL aldrig været vigtigere end 
nu at skabe sig et godt overblik over 
hvilke næringsstoffer, der er tilgængeli-
ge, og hvordan de kan og må bruges? Det 
har samtidig aldrig været sværere at hol-
de styr på regler og lovgivning på områ-
det, hvor sædskiftekrav og gødning fra 
biogasanlæg har gjort det mere kom-
plekst. Det er en sand jungle at finde ho-
ved og hale i nye regler og håndterings-
krav.

Høje priser på kunstgødning skubber 
også til priserne på de organiske gødnin-
ger, og dermed er det den samlede plan-
teavl, der er presset på tilgængelighed af 
gødning. Derudover er det langt fra alle 
gødninger, som må bruges i økologisk 
produktion, mens nogle kræver analyser 
eller konsulenterklæringer.

Så hvor finder du den nødvendige in-
formation? Hvad gør du, hvis reglerne 
ændrer sig, hvis der kommer nye pro-
dukter, eller hvis du bliver i tvivl om, 
hvad du må og ikke må?

Gødningsbørsen giver overblik
Økogødning.dk er en økologisk gød-
ningsbørs. Her kan du få et overblik over 
hvilke produkter, der findes derude – i 
store træk – og hvordan lovgivningen 
er for hvert enkelte produkt. Gødnings-
firmaer og -producenter kan også læg-
ge deres egne, konkrete produkter op på 
siden, så man kan få et endnu mere de-

taljeret billede af, hvor og hvor-
dan man får fat i produkterne. 
På sitet finder du altid opdate-
ret viden om håndtering, lov-
pligtig næringsstofudnyttelse, 
krav om dokumentation af be-
hov osv. for hvert gødningspro-
dukt. Det er din hurtige vej til 
gødningsregler, når du er på 
farten, i marken eller sammen 
med Erfa-gruppen. 

Biogasgødning er attraktivt
Husdyrgødning kender vi, og 
selv i et udfordrende marked 

ved de fleste, hvor store mængder de har 
til rådighed. Men markedet flyder med 
andre typer næringsstoffer, som er an-
vendelige for økologer – særligt rest-
produkter og biogasgylle, som med 
nuværende gødningsregler er meget at-
traktive til økologisk produktion. 

Men selv de mest inkarnerede kan bli-
ve i tvivl. For hvordan er det nu, regler-
ne er? Er biogasgødningen, jeg får, kon-
ventionel eller økologisk, og gør det 
overhovedet en forskel i forhold til, hvor 
meget jeg må bruge? Det og meget mere 
giver Gødningsbørsen dig svar på, lige-
som det er det tætteste vi kommer på et 
hurtigt, opdateret næringsstofoverblik. 

Oplagt til gødningsplanlægningen 
Sæsonen for planlægning af næste års 
gødskning er i gang, og det er oplagt at 
bruge gødningsbørsen som medspiller i 
den proces.

Økogødning.dk er ejet og supporte-
ret af Innovationscenter for Økologisk 
Landbrug. 

Den er bygget op som en webshop og 
fungerer både fra computer og telefon.●

ØKOGØDNING.DK ER DEN LIVLINE,  
DU HAR BRUG FOR

 
Har du mistet overblikket, når det kommer til organiske gødninger?  

Der er hjælp at hente i økogødning.dk. 

AF CASPER LAURSEN,  
INNOVATIONSCENTER  
FOR ØKOLOGISK LANDBRUG 

●
Det er din 
hurtige vej 
til gødnings-
regler, når du 
er på farten, i 
marken eller 
sammen med 
Erfa-gruppen.

På gødningsbørsen kan du gå på opdagelse i organiske gødninger og finde regler og info om produkterne.




