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Mulighed for øget anvendelse af gødningsprodukter baseret på
kød- og benmel

Kød- og benmel er et bilag 1 produkt, der kan anvendes på økologiske arealer med krav om dokumentation af behovet.

Nyhed 11. februar 2021

Det vil i praksis sige, at der kan gødes op til den laveste grænse, der sættes af tilskudsordning, generel N-kvote eller Nitratdirektivets 170 kg total-

N begrænsning. Du skal her være opmærksom på, at denne type gødningsstoffer skal anmeldes og har en karantænetid, læs: Du skal registrere

anvendelse af OGJ på Landbrugsindberetning.dk 

Mejeriforeningen har i en årrække sat begrænsninger i anvendelsen på afgrøder, der anvendes til foder i mælkeproduktionen.  

Den gældende begrænsning i forhold til anvendelse af kød- og benmelsprodukter som f.eks. Øgro er blevet genovervejet. Ud fra et generelt ønske

om at støtte op om cirkulær økonomi er der fra indeværende sæson åbnet for at anvende kød- og benmel i afgrøder, der enten direkte eller

indirekte f.eks. i form af kasseret fremavl, havner som foder i den økologiske mælkeproduktion. 

Den åbning der nu er givet, er betinget af, at gødningen indarbejdes i jorden. Det vil sige, at gødningen skal nedfældes eller nedharves i

forbindelse med såning af afgrøden. Alternativt kan man rille gødningen ned i vintersæd i det tidlige forår med en såmaskine med rulleskær. Det

skal understreges, at det ikke ifølge denne speci�kke åbning i anvendelsen, kan lade sig gøre at udbringe gødning med en centrifugalspreder oven

på jorden i en voksende afgrøde. 

En oplagt spørgsmål er, om man kan lægge gødningen ud i vintersæd om foråret for derefter at indarbejde gødningen ved at strigle afgrøden. Det

vil ikke kunne lade sig gøre at strigle så meget løs jord frem, uden at ødelægge afgrøden. Så der vil svaret være: Nej, det er ikke en mulighed. 

Fra Mejeriforeningens side har man, i forbindelse med meddelelsen af den ændrede tilgang til kød- og benmelsgødningerne, anmodet om at det

ikke bliver markedsført med ”balloner og fyrværkeri”. Det vil i første omgang gradvist glide ind i gødningsrepertoiret. Markedet skal følge med og

man vil fra Mejeriforeningens side følge udviklingen og løbende vurdere om der er risiko for negativ respons fra deres vigtigste markeder. Det kan

betyde at denne åbning trækkes tilbage med kort varsel. 

Åbningen gælder afgrøder der anvendes til foder til mælkeproduktion. Alle de anvendelser der tidligere har været mulige, kan fortsætte, de er

ikke påvirket af Mejeriforeningens beslutning. Frøgræs, brødkorn, gartneriafgrøder og foder til enmavede, kan gødes som hidtil med kød- og

benmelsprodukter, hvis aftageren accepterer det.
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Vil du vide mere?

Sven Hermansen

svhe@seges.dk 

+45 8740 5043

Chefkonsulent

SEGES

Birgit Ingvorsen

bii@seges.dk 

+45 8740 5493

Landskonsulent

SEGES

Støttet af

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf. 87 40 50 00

Fax. 87 40 50 10

Email info@seges.dk
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