
GØDNINGSVÆRDI AF FOSFOR I RESTPRODUKTER

GITTE HOLTON RUBÆK, MARGRETHE ASKEGAARD OG NINA HØJ CHRISTIANSEN (EDS.)

DCA RAPPORT NR. 141 ·  DECEMBER 2018

AARHUS                                  
UNIVERSITET  AU

 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG

  



AARHUS UNIVERSITET

Gitte Holton Rubæk1), Margrethe Askegaard2) og Nina Høj Christiansen1) (eds.)

Aarhus Universitet
Institut for Agroøkologi1)

Blichers Allé 20
Postboks 50
8830 Tjele

SEGES (nu Ecoviden)2)

GØDNINGSVÆRDI AF FOSFOR I RESTPRODUKTER

DCA RAPPORT NR. 141 · DECEMBER 2018

AARHUS                                  
UNIVERSITET  AU

 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG



Serietitel DCA rapport

Nr.: 141

Forfattere:  Gitte Holton Rubæk, Margrethe Askegaard og Nina Høj Christiansen (eds.)

Udgiver: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Blichers Allé 20, 
postboks 50, 8830 Tjele. Tlf. 8715 1248, e-mail: dca@au.dk, hjemmeside: 
www.dca.au.dk

Fagfælle-

bedømt: Finn Pilgaard Vinther, Aarhus Universitet

Fotograf: Forsidefoto: Gitte Holton Rubæk. “Markforsøg med gødningsværdi af fosfor 
i restprodukter i Nordjylland”

Tryk:  www.digisource.dk

Udgivelsesår: 2018

 Gengivelse er tilladt med kildeangivelse

ISBN:  Trykt version 978-87-93787-12-4, elektronisk version 978-87-93787-13-1

ISSN: 2245-1684

Rapporterne kan hentes gratis på www.dca.au.dk

Rapport
Rapporterne indeholder hovedsageligt afrapportering fra forsknings- 
projekter, oversigtsrapporter over faglige emner, vidensynteser, rapporter og  
redegørelser til myndigheder, tekniske afprøvninger, vejledninger osv. 

GØDNINGSVÆRDI AF FOSFOR I RESTPRODUKTER

AARHUS UNIVERSITET





3 
 

1 Forord  

 

Denne rapport sammenfatter nøgleresultater fra et femårigt samarbejdsprojekt ”Gødningsværdi af forfor i 

restprodukter” (GØDP) mellem Aarhus Universitet, SEGES, Eurofins, HedeDanmark, Aarhus Vand, Herning Vand 

og Dansk Standard. Projektet er støttet finansielt af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under 

Miljø- og Fødevareministeriet. 

Projektets overordnede formål er at reducere importen af fosfor (P) i handelsgødning til Danmark samt at 

undgå såvel over- som underforsyning med fosfor til afgrøderne ved at øge udnyttelsen af fosfor i 

restprodukter. Formålet er, at gødningsværdien af fosforressourcen i restprodukter og husdyrgødninger skal 

kunne deklareres, således at afgrøderne kan gødes præcist med den mængde fosfor, de har brug for. Hvis vi 

bliver bedre til at gøde præcist og behovsbestemt med restprodukter, som vi allerede råder over i Danmark, 

vil restproduktfosfor kunne substituere en del af det fosfor, som i dag importeres til Danmark i handelsgødning.  

Præcis og behovsbestemt gødskning med fosfor i restprodukter forudsætter, at man kender restprodukternes 

fosforgødningsværdi. I projektet har vi derfor arbejdet med at udvikle en metode til klassificering af første års 

gødningsværdi af fosfor i restprodukter, der har vidt forskellig oprindelse og kvalitet. Metoden skal være så 

enkel som mulig, så den let kan implementeres i kommercielle laboratorier, og resultatet af analysen skal 

kunne anvendes i forbindelse med gødningsplanlægning i landbruget. Selve metodebeskrivelsen skal være 

veldokumenteret og let tilgængelig for laboratorierne (appendiks 1).  

Plantevækstforsøg med bestemmelse af fosforgødningsværdier af restprodukter og direkte analyse af fosfor i 

selvsamme produkter med forskellige simple metoder er derfor et omdrejningspunkt for rapporten med det 

mål at finde en eller flere direkte analysemetoder, der kan klassificere fosforgødningsværdien bestemt i 

plantevækstforsøg (kapitel 6). Hvis en sådan simpel metode kan identificeres, vil den kunne bruges af 

landmænd og restproduktproducenter til at beslutte, hvilket restprodukt der vil være egnet til en given mark 

(kapitel 7 og appendiks 2-4).   

Vi har i projektet konkret arbejdet med bestemmelse af gødningsværdi af fosfor i spildevandsslam, asker, 

struvit, biokul, kød- og benmel, komposteret organisk husholdningsaffald, industrislam og husdyrgødninger. 

Husdyrgødning kan også betragtes som et restprodukt, men vi har i rapporten valgt, at betegnelsen 

restprodukter ikke omfatter husdyrgødning, som derfor indgår som en selvstændigt kategori af fosforgødning.  

Et andet fokuspunkt for rapporten er at give et overblik over de fosforrige restprodukter, der findes i Danmark 

og overordnet skitsere den lovgivning, der regulerer brugen af restprodukter (kapitel 3) og de fosforstrømme, 

der karakteriserer dansk landbrug (kapitel 2). Såvel tungmetalindholdet som det totale indhold af fosfor spiller 

en afgørende rolle for, om og hvor meget af et restprodukt der må udbringes på landbrugsjord. Derfor har vi 
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afprøvet to forskellige analysemetoder til bestemmelse af totalfosfor i restprodukterne (kapitel 4), og vi har 

belyst restprodukternes indhold af tungmetaller (kapitel 5).  

Tilpasning af forholdene for produktion af struvit på renseanlæg er et tredje fokuspunkt. At struvit er en velegnet 

fosforgødning, selvom den har en lav opløselighed i vand, ved vi allerede. Vi har kigget på, hvordan man ved 

at tilpasse produktionsprocessen kan påvirke kornstørrelse med videre med henblik på at opnå så velegnet et 

gødningsprodukt som muligt (kapitel 8).  

I det afsluttende kapitel (kapitel 9) diskuterer vi muligheder og barrierer for at øge udnyttelsen af fosfor i 

restprodukter. 

Der har været mange aktører i et stort og langvarigt projekt som dette. Nøglepersonerne fra de syv deltagende 

institutioner, som alle har bidraget væsentligt til projektet og skrevet dele af eller kommenteret på denne 

rapport, er følgende:  

Leif Knudsen, Camilla Lemming og Margrethe Askegaard (nu ansat ved Ecoviden): SEGES 

Martin Frandsen, Steen Jensen og Maria Risager Jensen: Eurofins 

Erik Ervolder Olesen: HedeDanmark 

Peter Balslev: Aarhus Vand 

Jan Ravn: Herning Vand  

Jesper Lauritsen: Dansk Standard 

Nina Høj Christiansen, Jingying Jing, Rodrigo Labouriau, Peter Sørensen og Gitte Rubæk: Aarhus Universitet 

Der er også sket udskiftning i bemandingen undervejs. Vi vil gerne sige tak til Annette Vibeke Vestergaard 

(SEGES), Karin Peters (tidligere Dansk Standard), Louis Landgren (tidligere Aarhus Vand) og Kristian Kristensen 

og Sanmohan Baby (tidligere Aarhus Universitet) for den indsats, de har ydet tidligt i projektet.  

Der er mange andre, som på forskellig vis har understøttet projektet, og som vi skylder en stor tak: 

Tak til Renseanlæggene i Åby, Holbæk og Hedensted; Pyroneer; Måbjergværket; Daka Denmark A/S; Bio 

Vækst A/S; Novozymes; FMC Factories og til Fertilizer Brokerage, Minnesota, USA for at stille restprodukter til 

rådighed. Tak til landmændene Frede Jacobsen og Erik Eriksen for at stille jord til rådighed fra henholdsvis 

Brovst og Årup til potteforsøg. Tak til Astrid Oberson og Emmanuel Frossard for samarbejdet omkring forsøg 

med radioaktivt mærket fosfor. 

En særlig stor tak skal lyde til Lene Skovmose Andersen, som har været den gennemgående laborant i 

projektet. Hun har ydet en ekstraordinær indsats for at knække alverdens, analytiske udfordringer, der opstår, 

når meget forskelligartede produkter skal håndteres og analyseres.  
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I foråret 2018 afholdt vi en workshop, hvor vi inviterede forskere i Danmark, Norge og Sverige, som også 

arbejder med gødningsværdi af fosfor i restprodukter, til dialog om de forskningsmæssige udfordringer 

omkring bestemmelse af gødningsværdi. Et stort tak skal derfor lyde til Eva Brod fra Norsk Institutt for 

Bioøkonomi (NIBIO), Jakob Magid og Dorette Müller-Stöver fra Københavns Universitet, Sofia Delin fra Sveriges 

Lantbruksuniversitet og til Kasper Rietzel fra Syddansk Universitet for deres positive indspil, omkring hvordan vi 

bedst kan tolke forsøg med gødningsværdi af fosfor, og hvordan vi fremover kan samarbejde om at 

sammenstille data fra forskellige forsøg med bestemmelse af fosforgødningsværdi i restprodukter.  

 

Foulum den 14. december 2018  

Lektor Gitte Rubæk, projektleder for GØDP-projektet 
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2 Fosforstrømme, -balancer og -udnyttelse i dansk landbrug 

Gitte Holton Rubæk 

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

Grundstoffet fosfor er meget reaktionsvilligt og findes i naturen næsten udelukkende som fosfater, enten 

indbygget i organiske molekyler, f.eks. DNA, eller som uorganiske forbindelser. Fosfor er et essentielt 

næringsstof for både afgrøder og husdyr. Da Danmark er et land præget af intensivt landbrug og stort 

husdyrhold, omsættes der store mængder fosfor i landbrugssektoren (figur 2.1). 

Den uorganiske fosfation er meget reaktiv og indgår i mange tungtopløselige forbindelser med blandt andet 

calcium, jern og aluminium. I jord såvel som i restprodukter indgår både de uorganiske og mange af de 

organiske fosfater i tætte bindinger. I jorden sker bindingen typisk til lerpartikler. I jorden vil man derfor kun 

finde en meget beskeden andel af det totale fosforindhold opløst i jordvæsken (faktaboks 2.1).  

Langt det meste fosfor tilføres landbrugsjorden via fodermidler til husdyrene (38.300 ton i gennemsnit af årene 

2014-2016 svarende til ca. 70% af den totale fosfortilførsel). Heraf udgør tilførslen med oliekager halvdelen af 

den samlede tilførsel med fodermidler. Fosfortilførslen med handelsgødning udgør ca. 24% af de samlede 

tilførsler, medens fosfor tilført med restprodukter ifølge denne opgørelse kun udgør 6% af den samlede tilførsel 

eller 2900 ton fosfor årligt. De 2900 ton fosfor, der tilføres med restprodukter er sandsynligvis underestimeret, 

da andre undersøgelser f.eks. Blicher-Mathiesen (2018) skønner, at der årligt tilføres 5500 ton fosfor   med 

industriaffald og spildevandsslam. Også i kapitel 3 angives der estimater for forskellige typer af restprodukter 

og deres indhold af næringsstoffer. Data, der ligger til grund for figur 2.1 er generelt behæftet med usikkerhed, 

men usikkerheden gør sig især gældende for de data, der er brugt til at beregne tilførslen via organisk affald, 

da denne post dækker over mange, forskellige typer affald, hvor hverken mængden af affald eller 

fosforkoncentrationen i affaldstyperne er særligt velbelyst. Også data om fosforindhold i slagtedyr og levende 

eller døde dyr er behæftet med betydelig usikkerhed.  
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Figur 2.1 Skematisk oversigt over erhvervsbalancen for fosfor, som i princippet beregnes som en 

bedriftsbalance, hvor den interne omsætning mellem mark og stald ikke indgår i balancen. Værdier i parentes 

med enheden 1.000 ton fosfor repræsenterer et gennemsnit af årene 2014-2016 (fra Vinther & Olsen, 2018). 

Det fremgår også af figur 2.1, at tilførslen af fosfor overstiger det, der fraføres. Det fosfor, som ikke fraføres, 

akkumuleres i landbrugsjorden, fordi tabet er beskedent, hvilket historisk set har resulteret i, at landbrugsjorden 

gennem årerne er blevet beriget med fosfor (figur 2.2). Hvis man akkumulerer det samlede overskud for hele 

perioden 1900-2016, svarer det til ca. 1,5 ton/ha, hvis det fordeles jævnt over det dyrkede areal i Danmark. 

Denne historiske berigelse giver sig udslag i, at jordens indhold af fosfor, målt med fosfortallet (faktaboks 2.1), 

er tilstrækkelig til at understøtte planteproduktionen, hvis der tilføres ligeså meget fosfor, som der bortføres med 

afgrøderne. På jorde med høje fosfortal kan tilførslen af fosfor til afgrøderne reduceres eller helt undlades i en 

årrække.    

Landbrugsjordens fosfortal måles jævnligt, og SEGES opgør disse analyser årligt (figur 2.3) Antallet af analyser, 

der udføres årligt, varierer mellem godt 50.000 analyser (1999) og knap 140.000 (2018). Stigningen i antal 

prøver i nyere tid skyldes, at flere jordprøver udtages i forbindelse med positionsbestemt jordbrug. Det er vigtigt 

at bemærke, at forud for jordanalysesæsonen 2017/2018 blev der implementeret en ny og mere præcis 

analyseprotokol for fosfortallet (Rubæk og Kristensen, 2017) ved de laboratorier, der deltager i ringanalyser for 

jordanalyser arrangereret af SEGES. Ringanalyserne og laboratoriernes egne erfaringer peger på, at 

analysesikkerheden er blevet forbedret. Det laboratorium, som analyserer flest jordprøver for det danske 

marked, opnår nu resultater, der svarer til det forventede, hvor de tidligere konsekvent fik højere værdier end 

Fodermidler:
1Oliekager 2Korn og veg. produkter 3Animalske produkter 4Andet
Solsikkekager Korn Fiskemel Foderfosfat
Soyakager Majs Fiskeensilage
Rapskager Hvedeklid Fiskeaffald
Andre kager Melasse Mælkepulver

Tapiokamel Valle
Citruskvas
Guarmel
Mask
Bærme 
Roeaffald og pulp
Fodergær

TILFØRSEL (54,6) FRAFØRSEL (38,6)

Handelsgødning (13,1) Mark Vegetabilske produkter (14,6)
- korn (6,7)

Organisk affald (2,9) - græs- og industrifrø (5,1)
- kartofler og sukkerroer (1,5)

Deposition (0,3) - bælgsæd (1,1)
Afgrøder og grovfoder - frilandsgrønsager (0,2)

Import af fodermidler (38,3)
- oliekager1 (19,0) Animalske produkter (22,7)
- korn og veg. produkter2 (2,3) - æg og mælk (5,3)
- animalske produkter3 (4,1) Stald - kød (17,4)
- andet4 (12,9) Husdyrgødning

Export af levende dyr (0,1)
Dyr til destruktion (1,2)
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forventet. Det fald, som synes at være sket i 2018 (figur 2.3), er derfor med stor sandsynlighed relateret til 

implementeringen af den forbedrede analyseprotokol.  

Faktaboks 2.1 Tilgængelighed af fosfor i jord, og hvordan det måles 

 

  

 

(Figur fra Rubæk m.fl., 2005)  

Opløst fosfor i jorden udgør en meget lille andel af det totale fosforindhold. Her illustreret som den yderste 

spids i en trekant. 

Det tilgængelige fosfor er det, man ønsker at estimere med f.eks. fosfortallet (Pt). Det tilgængelige fosfor er 

den mængde uorganisk fosfor, som jorden kan frigive til den voksende afgrøde. 

Hele trekanten illustrerer jordens totale indhold af uorganisk fosfor. Jorden indeholder også en stor pulje af 

organisk fosfor, som kan være ligeså stor som den samlede pulje af uorganisk fosfor. En dansk landbrugsjord 

kan indeholde op til 1500 mg fosfor/kg jord (Rubæk m.fl., 2013). Det gennemsnitlige fosfortal er ca. 4, 

svarende til 40 mg fosfor/kg eller 4 mg fosfor/100 g. I jordvæsken findes typisk mindre end 1 mg fosfor /kg 

jord. Dansk landbrugsjords fosforindhold per arealenhed er blevet estimeret til gennemsnitligt at være 

omkring 4,8 ton fosfor/ha (Rubæk m.fl., 2013).  

Når planten optager fosfor, falder fosforkoncentrationen i jordvæsken. Dette fald modvirkes umiddelbart af 

en frigivelse af fosfor fra de jordbundne puljer. Det omvendte sker, når jordvæsken tilføres letopløseligt fosfor. 

Så vil ligevægten forskydes, således at fosfor bindes i jorden. Derfor sker der typisk kun beskedne ændringer 

i jordvæskekoncentrationen og fosfortallene fra år til år, da de store puljer af mindre tilgængeligt fosfor virker 

som stødpude, der understøtter den tilgængelige fosforpulje. 

 

Opløst 
fosfor

Tilgængeligt
fosfor

Svært tilgængeligt 
fosfor
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Figur 2.2 Udviklingen i overskud af fosfor i dansk landbrug/ha dyrket areal i perioden 1900 til 2016. For 

perioden 1900 til 2005 stammer data fra Kyllingsbæk (2005), medens den røde linje for perioden 1993 til 2016 

er tilføjet med en revideret metode (Vinther & Olsen, 2018). 

 

Figur 2.3 Udviklingen i fosfortallet fra 1987 til 2018 som gennemsnit for hele landet og for de to områder, der 

har henholdsvis højeste (Vestjylland) og de laveste (østlige øer) gennemsnit. Data stammer fra landmændenes 

jordbundsanalyser de pågældende år. Data bliver løbende publiceret i ”Oversigt over Landsforsøg” udgivet af 

SEGES. Datasættet er stillet til rådighed af Leif Knudsen, SEGES.  
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Figur 2.4 Fosformarkbalancen (tilført fosfor minus fraført) i Danmark i 2005 og 2013 vist på 15 km2 oplande 

(ID15-oplande) (Andersen m.fl., 2016) 

De nationale tal, der er vist i figur 2.1 og 2.2, dækker over en skævhed i fordelingen af fosfor over det dyrkede 

areal. Denne skævhed kommer til udtryk i figur 2.3, der viser, at de laveste fosfortal findes på de østlige øer, 

medens de højeste, gennemsnitlige fosfortal findes i Vestjylland. Skævheden er også tydeligt illustreret i figur 

2.4., der viser fosforbalancen geografisk fordelt i 2005 og 2013. Vestdanmark er præget af, at fosfor tilføres i 

overskud, medens der i Østdanmark findes større områder, som tilføres væsentligt mindre fosfor, end der 

fraføres med afgrøden. Denne skævhed skyldes den tilsvarende, skæve fordeling af husdyrproduktionen i 

Danmark og dermed fordelingen af gødning. 

Det er oplagt, at man med en bedre fordeling af fosfor over det dyrkede areal kunne opnå en langt bedre 

udnyttelse af de fosforressource, vi råder over i form af husdyrgødning og andre restprodukter, og at importen 

af fosfor i handelsgødning vil kunne reduceres. Men det er ikke nemt. Det kræver f.eks. transport af 

husdyrgødning eller afledte produkter af husdyrgødning over lange afstande, hvilket er både dyrt og 

energikrævende. Samtidig er det ikke givet, at landbruget i de områder af Danmark, hvor der er underskud af 

fosfor, er interesseret i at modtage overskudsgødningerne, da det kan være forbundet med betydelige 

omkostninger. Denne problemstilling beskrives nærmere i en ny rapport ” Husdyrs fosforudnyttelse og fosfors 

værdikæde fra husdyrgødning, bioaffald og spildevand -Faglig baggrundsrapport for fosforvidensyntese” 

(Poulsen m.fl., 2019). En vigtig betingelse for at modtage fosfor i husdyrgødning og andre restprodukter er 

naturligvis, at gødningsværdien af fosforet er tilstrækkeligt god til de afgrøder, der skal modtage fosfor. 

Restprodukters fosforindhold og gødningsværdien af fosfor er i fokus i de efterfølgende kapitler i denne 

rapport.   

2005 2013 
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3 Restprodukter som fosforgødningskilder  

Margrethe Askegaard 

Ecoviden 

 

3.1 Fra affald til gødning 

Mange restprodukter har tidligere været opfattet som affald, man lettest muligt skulle skille sig af med. Denne 

tilgang til affald har de seneste år ændret sig. På EU-niveau er ”cirkulær økonomi” blevet et centralt begreb i 

forhold til at reducere ressourcespildet (Europa-Kommissionen, 2015). Anvendelse af cirkulær økonomi 

fremmer mulighederne for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan flytte et eller flere trin 

opad i affaldshierarkiet og indgå i produktionen igen (faktaboks 3.1).  

I 2013 formulerede den daværende regering en ressourcestrategi, der indeholdt krav om, at vi i Danmark fra 

2022 skal genanvende 50% af vores husholdningsaffald (Regeringen, 2013). Det betyder, at hovedparten af 

de danske kommuner må inkludere separat indsamling af husholdningernes organiske madaffald for at nå 

dette mål. Madaffaldet indeholder værdifulde næringsstoffer, herunder fosfor.  

I samme ressourcestrategi indgik tillige et krav om, at 80% af fosfor i spildevandsslam fra 2018 skulle 

genanvendes, enten ved udspredning af slammet på landbrugsjord eller ved at udvinde fosfor fra asken efter 

slamforbrænding og genanvende den som gødning.   
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Faktaboks 3.1 Affaldshieraki 

I affaldspolitikken i Danmark og EU fungerer affalds-

hierarkiet som et prioriteringsværktøj. Affalds-forebyggelse 

skal prioriteres højest, så genbrug, dernæst genanvendelse 

og herefter anden nyttiggørelse. Bortskaffelse skal 

prioriteres lavest og altså i videst muligt omfang undgås. 

• Forebyggelse: Foranstaltninger, der træffes, inden 

stoffer, materialer eller produkter bliver til affald. 

• Genbrug: Enhver operation, hvor produkter der ikke 

er affald, bruges igen til det samme formål, som de 

var udformet til. 

• Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, 

enten til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, 

men ikke til energiudnyttelse. 

• Anden nyttiggørelse: Enhver operation hvis resultat er, at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte 

anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, 

f.eks. anvendelse som brændsel. 

• Bortskaffelse/deponering.  

Europa-Parlamentet (2008) 

 

3.2 Regulering af tilførslen af fosfor i restprodukter 

Der eksisterer en lang række af direktiver, forordninger, love, bekendtgørelser og vejledninger, der sætter 

grænser, for hvilke restprodukter, hvilke kvaliteter og hvilke mængder der må udbringes på landbrugsjord. 

Herudover kommer brancheaftaler, som også kan stille krav til anvendelsen af restprodukter. I dette afsnit 

omtales nogle få af de gældende regler og bekendtgørelser. 

Af miljømæssige årsager er der i Danmark sat et loft over, hvor meget fosfor der må tilføres landbrugsjorden.  

Fosforloftet er beskrevet i ”Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.” 

(Miljø- og Fødevareministeriet, 2018a). For handelsgødninger, spildevandsslam og andre restprodukter er 

loftet fastsat til 30 kg fosfor/ha, mens loftet er højere for visse typer husdyrgødning. Kravene gælder for 

bedriftsniveau, hvorfor enkeltmarker kan tilføres større mængder. Hvis det gennemsnitlige fosfortal på 

bedriftens harmoniarealer er mindre end 4,0, kan bedriftens fosforloft øges inden for gældende rammer i 

bekendtgørelsen.     
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På europæisk niveau regulerer ”Affaldsdirektivet”, hvornår noget er affald. Disse regler er efterfølgende 

implementeret i den danske ”Bekendtgørelse om affald” (Miljø- og Fødevareministeriet, 2012). Når affaldet 

skal anvendes som gødning eller til jordforbedring, er det reglerne i den danske ”Bekendtgørelse om 

anvendelse af affald til jordbrugsformål”, der regulerer dette (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018b), men 

fortsat under hensyntagen til det eksisterende fosforloft. Bekendtgørelsen omtales også som ”Affald-til-jord-

bekendtgørelsen” eller ”Slambekendtgørelsen” (se faktaboks 3.2).  I bekendtgørelsens bilag 1 er angivet de 

affaldstyper, der kan anvendes som gødning uden forudgående tilladelse, herunder spildevandsslam og 

organisk dagrenovation. Affaldstyper, som ikke er omfattet af Affald-til-jord-bekendtgørelsens bilag 1, må først 

anvendes som gødning på markerne efter en §19-tilladelse fra kommunen beskrevet i ”Miljøbeskyttelsesloven” 

(Miljø- og Fødevareministeriet, 2018c). 

Ud over den direkte lovgivning kan aftagere af landbrugsprodukter kræve af deres leverandører, at der ikke 

er anvendt visse typer restprodukter på arealerne. Det er f.eks. tilfældet for Arla, der kræver af deres 

leverandører af mælk, at der ikke er anvendt bestemte restprodukter på arealerne, herunder spildevandsslam. 

Det samme er tilfældet for leverandører af brødhvede.  

Økologisk landbrug er underlagt de samme reguleringer som konventionelle landbrug, men er yderligere 

reguleret gennem specifikke EU-forordninger samt nationale regler. Den praktiske udmøntning af disse regler 

er beskrevet i ”Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion” (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018d). Denne 

vejledning revideres årligt. For at økologer må anvende restprodukter som gødning, skal de være optaget på 

bilag 1 i økologivejledningen. Det betyder, at flere af de genanvendte gødningsprodukter ikke må udbringes 

på de økologiske marker. Optagelse af nye gødningskilder på bilag 1 i økologivejledningen kræver 

godkendelse fra EU (Miljø- og Fødevareministeriet, 2016). 
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Faktaboks 3.2 Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsforhold 

Bekendtgørelsen omfatter affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder, herunder biologisk 

behandlet affald, processpildevand og spildevandsslam, i det omfang affaldet påtænkes anvendt til 

jordbrugsformål. Der stilles krav til kvaliteten af affaldet med hensyn til indholdet af tungmetaller (se tabel), 

plastik og udvalgte miljøfremmede stoffer, samt hygiejniske og behandlingsmæssige krav. Disse krav skal 

sikre, at affaldet uden risiko for miljø og sundhed kan genanvendes på landbrugsjord.  

Bekendtgørelsens grænseværdier er fastsat ud fra det kriterium, at der ikke må ske en ophobning af metaller 

og miljøfremmede stoffer i jorden som følge af anvendelse af de definerede typer af affald.  

For økologerne er kravene til indhold af tungmetaller i kildesorteret madaffald skærpet yderligere. Det er 

beskrevet i faktaboks 3.4. 

 

Grænseværdier for tungmetaller. Analyseværdierne skal overholde de tørstofrelaterede eller fosfor-

relaterede grænseværdier.  

   mg/kg tørstof  mg/kg totalfosfor 

Cadmium 0,8 100 

Kviksølv  0,8 200 

Bly  120 10.000 

Nikkel  30 2.500 

Chrom  100 
 

Zink  4.000 
 

Kobber  1.000 
 

Miljø- og Fødevareministeriet (2018b) 

 

3.3 Kendte, fosforholdige restprodukter 

Der findes en lang række af fosforholdige restprodukter. Figur 3.1 giver et overblik over den årlige produktion 

af fosfor i kendte, danske restprodukter, som potentielt kan genanvendes. Restprodukterne stammer fra 

rensning af spildevand, madaffald fra husholdninger, produktionsaffald fra virksomheder herunder medicin- 

og enzymindustrien, affald fra haver og parker samt klip fra naturarealer, åer og vejkanter.    

Med udgangspunkt i de restprodukter, der indgår i figur 3.1, kan der potentielt genanvendes lidt over 11.000 

ton fosfor årligt. Den aktuelle genanvendelse af disse produkter skønnes at være omkring halvdelen af den 

potentielle mængde fosfor. Til sammenligning har forbruget af fosfor i handelsgødning de sidste 4-5 år ligget 

mellem 11.000 og 13.000 ton/år (Vinther og Olsen, 2018). Ud over disse mængder findes muligheden for at 

udnytte fosfor, der findes deponeret i ”askebjerge” (se afsnit 3.4).  

Tallene i figur 3.1 skal betragtes som et øjebliksbillede, da der kan være betydelige variationer fra år til år i de 

producerede mængder. Ligeledes er der usikkerhed på både de kvantitative og kvalitative opgørelser af 
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samfundets restprodukter. En af barriererne er, at brugen af animalske biprodukter ikke skal anmeldes til 

samme affaldsdatabase som andre organiske restprodukter, der genanvendes (pers. medd. Bjarne F. Larsen, 

Genanvend Biomasse). Sandsynligvis er mængden af fosfor, der potentielt kan recirkuleres, større end angivet 

her. I tillæg har vi import af fosforholdige restprodukter fra udlandet, blandt andet fiskeensilage fra Norge, som 

er en god energikilde i biogasanlæg. De samlede mængder er ikke kendte. 

I gennemgangen af de enkelte restprodukter nedenfor er der gjort rede for kilderne bag de enkelte værdier 

anvendt i figur 3.1. Ud over indholdet af totalfosfor (total-P) er også indholdet af total-kvælstof (total-N), kalium 

og svovl medtaget, i det omfang data har været tilgængelige. Herudover indeholder flere af restprodukterne 

andre næringsstoffer, som kan have værdi i planteproduktionen. De aktuelle mængder er angivet enten på 

basis af råvare eller tørstof.  

Alle restprodukterne, som er vist i figur 3.1, er inden for de gældende rammebetingelser tilladt at bruge i 

konventionelt landbrug. Dog kan indholdet af tungmetaller udelukke brugen, hvilket sandsynligvis gælder for 

asken fra forbrændingsanlæg i København. I økologisk landbrug må kun omkring halvdelen af de listede 

restprodukter genanvendes på landbrugsjorden. Der sker dog løbende justeringer, og hos de økologiske 

organisationer er der stor interesse for at få flere af restprodukterne optaget på økologivejledningens bilag 1.   

  

 

Figur 3.1 Årlig produktion af fosfor i en række restprodukter, der potentielt kan udnyttes som gødning i 

landbruget (ton fosfor/år). De restprodukter, som er medtaget i de gennemførte analyser og forsøg i GØDP-

projektet, er markeret med rød stjerne. 
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3.3.1 Spildevandsslam  

Spildevandsslam, også kaldt biogødning, er det restprodukt, der indeholder den største mængde fosfor, som 

recirkuleres til landbrugsjorden. Spildevandsslammet produceres på renseanlæg, der modtager og renser 

spildevand fra husholdninger, industrier, erhvervsvirksomheder og institutioner. I Danmark var antallet af 

renseanlæg i en opgørelse fra 2016 opgjort til 786, et antal der løbende reduceres, da spildevandsrensningen 

centraliseres på større og færre anlæg (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018e). 

På rensningsanlæggene fjernes langt størstedelen af spildevandets indhold af fosfor ved hjælp af biologiske 

og kemiske metoder (Miljøministeriet, 2013). Ved biologisk fosforfjernelse benyttes nogle specielle 

fosforakkumulerende bakterier, som opsamler fosfat under aerobe forhold i rensningsanlæggenes 

procestanke. Når bakterierne efterfølgende fjernes fra spildevandet i form af biologisk slam, fjernes der 

samtidig fosfor.  Dette fosfor anses for at være lettilgængeligt for planterne. Dog tilsætter de fleste biologiske 

rensningsanlæg mindre doseringer af jern- eller aluminiumsalte, hvilket betyder, at noget af fosforen fra 

spildevandet bindes til jern eller aluminium som tungtopløselige salte (Miljøministeriet, 2013). I Danmark renses 

omkring 98% af spildevandet ved anvendelse af biologiske renseprocesser kombineret med forskellige grader 

af kemisk fældning (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018e).   

Slammet indeholder et bredt udvalg af bakterier, kim, tungmetaller og miljøfremmede organiske stoffer, der 

kan have en skadelig effekt på planter, dyr og mennesker. Derfor bliver behandlingen og anvendelsen 

reguleret gennem Affald-til-jord-bekendtgørelsen (faktaboks 3.2). 

Ifølge Affaldsstatistikken fra Miljø- og Fødevareministeriet (2018f) blev der i 2016 produceret 132.000 ton 

slamtørstof på rensningsanlæggene, hvoraf 64% blev genanvendt på landbrugsjord, 26% blev forbrændt, 9% 

indgik i fraktionen ”komposteret og anden genanvendelse” og 1% blev deponeret. I statistikken regnes med 

et tørstofindhold på 25,4%, hvilket resulterer i en total årlig mængde spildevandsslam på omkring 520.000 ton. 

Generelt varierer den totale slammængde kun lidt mellem årene. Fraktionen ”komposteret og anden 

genanvendelse”, der omfatter komposteret slam og slam fra mineraliseringsanlæg, udbringes primært på 

landbrugsjord (pers. medd. Inge Werther, NIRAS). Det komposterede slam kan efter hygiejnisering også indgå 

som del af jordforbedringsmaterialer, der anvendes i parkanlæg og på golfbaner eller som afdækning af 

gamle deponier, men denne andel er dog meget begrænset (pers. medd. Inge Werther, NIRAS).  Det betyder, 

at genanvendelsen af spildevandsslam på landbrugsjord kom tæt på 73% af den årlige produktion i 2016. I 

de to foregående år lå genanvendelsen på det samme niveau, mellem 71 og 74% (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2018f).   

Da spildevandsslam har et højt indhold af både kvælstof og fosfor, er det velegnet som gødning til afgrøderne. 

Indholdet af næringsstoffer i spildevandsslam varierer både mellem rensningsanlæggene og mellem 

prøveudtagninger på de enkelte anlæg. Derfor er der i tabel 3.1 vist intervaller for indhold af kvælstof, fosfor, 

kalium og svovl. Med udgangspunkt i den ovenfor beregnede produktion af spildevandsslam og indhold af 

fosfor fra tabel 3.1 fås en total, årlig produktion af fosfor på 3120-5200 ton. I Oelofse m.fl. (2013) anslås en 
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samlet årlig produktion af fosfor i spildevandsslam på 4.150 ton, mens Miljøministeriet (2013) angiver et vindue 

på 4.200 til 5.600 ton/år. I figur 3.1 er valgt en mængde på 4.200 ton fosfor/år. 

 

Tabel 3.1 Indhold af næringsstoffer i foreliggende vare af spildevandsslam (SEGES, 2018; Appendiks 3). 

Total-N 10-15 kg/ton  

Total-P 6-10 kg/ton 

Kalium 1-2 kg/ton 

Svovl 1-3 kg/ton 

 

På nogle få rensningsanlæg produceres i dag et mineralsk gødningsprodukt kaldet struvit (se faktaboks 3.3). 

Struvit er ikke medtaget i figur 3.1, da mængderne er små, og da fosfor i struvit udgør en delmængde af 

spildevandsslammets pulje af fosfor. 
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Faktaboks 3.3 Struvit 

Struvit er et udfældningsprodukt på rensnings-

anlæggene, der dannes i rejekt-vandet i 

forbindelse med afvanding af spildevands-

slammet. Struvit består af magnesium, 

ammonium og fosfat, og har den kemiske formel 

MgNH4PO4·6H2O. Ukontrolleret udfældning af 

struvit kan være en plage på renseanlæg med 

rådnetanke, da saltet tilstopper rør og dyser. Det 

er efterfølgende blevet muligt at styre denne 

udfældning og producere et meget rent, 

fosforholdigt gødningsprodukt fra spildevandsslammet.  

Omkring 60% af spildevandet i Danmark renses på rensningsanlæg med rådnetanke, og det forventes, at 

op til en tredjedel af fosforet fra spildevandet vil kunne opsamles i form af struvit. Potentielt vil knapt 20% af 

al fosfor fra spildevandet således kunne bindes i struvit (pers. medd. Peter Balslev, Aarhus Vand).  

Mulighederne for at tilpasse produktionsprocessen af struvit for bedre udnyttelse af fosfor er beskrevet 

nærmere i kapitel 8.  

I dag producerer fire rensningsanlæg struvit i mindre mængder. Struvit er godkendt i Danmark til brug som 

handelsgødning i konventionelt landbrug.   

 

3.3.2 Mejerislam 

På mejerierne produceres årligt omkring 50.000 ton spildevandsslam med et omtrentligt næringsstofindhold 

vist i tabel 3.2 (pers. medd. Erik E. Olsen, HedeDanmark). Mejerislam bliver typisk anvendt som energikilde i 

biogasanlæg før næringsstofferne, herunder 150 ton fosfor, tilbageføres til landbrugsjorden.   

 

Tabel 3.2 Omtrentligt indhold af næringsstoffer i foreliggende vare af mejerislam (pers. medd. Erik E. Olsen, 

HedeDanmark).  

Total-N 5 kg/ton 

Total-P 3 kg/ton 

Kalium 1 kg/ton 

 

3.3.3 Fiskeslam 

Der produceres i Danmark godt 30.000 ton ørreder/år i ferskvandsanlæg. Det resulterer i en slammængde på 

cirka 3.000 ton tørstof årligt (pers. medd. Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur). Indholdet af kvælstof og fosfor i 

fiskeslammet er vist i tabel 3.3.  Der måles ikke på indhold af kalium, men da kaliumsalte er letopløselige, er 

Fo
to

: A
a

rh
us

 V
a

n
d



25 
 

indholdet af kalium i slammet sandsynligvis lavt. Fiskeslam udbringes på landbrugsjord, enten via 

biogasproduktion, når der er tale om betonanlæg, eller direkte på landbrugsjord, når slammet stammer fra 

traditionelle dambrug. Fiskeslam har et højt biogaspotentiale, men da slammet på de traditionelle dambrug 

indeholder en del sand, er afgasning udelukket (pers. medd. Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur). 

I alt genanvendes omkring 75 ton fosfor årligt, og det er ikke usandsynligt, at denne mængde stiger til 100 ton 

inden for en overskuelig årrække (pers. medd. Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur).  

Tabel 3.3 Omtrentlig indhold af næringsstoffer i tørstof af fiskeslam (pers. medd. Kaare Michelsen, Dansk 

Akvakultur).   

Total-N 40 kg/ton  

Total-P 25 kg/ton  

 

3.3.4 Madaffald 

Der blev i 2014 produceret 513.000 ton organisk madaffald fra husholdningerne og 226.000 ton madaffald af 

servicesektoren (Gylling m.fl., 2016). Indholdet af næringsstoffer i madaffaldet er usikkert. I Oelofse m.fl. (2013) 

er den samlede mængde af kvælstof, fosfor og kalium fra husholdninger og servicesektor estimeret til 

henholdsvis 4.814, 582 og 3.219 ton/år.  En sammenstilling af de to kilder giver et bud på koncentrationen af 

kvælstof, fosfor og kalium i det organiske madaffald (tabel 3.4). Til sammenligning angiver DAKOFA (2011) 

med henvisning til 2002 data fra Aarhus Universitet, et omtrentligt indhold på 4-6 kg kvælstof, 1 kg fosfor og 3 

kg kalium pr. ton affald. 

Tabel 3.4 Indhold af næringsstoffer i foreliggende vare af madaffald (Fra Oelofse m.fl., 2013 og Gylling 

m.fl.,2016). 

Total-N 6,5 kg/ton  

Total-P 0,8 kg/ton  

Kalium 4,4 kg/ton  

 

Indtil for nylig blev hovedparten af madaffaldet forbrændt med henblik på energiudnyttelse, og den 

fosforholdige aske blev enten deponeret eller anvendt i byggematerialer. I 2022 forventes hovedparten af 

landets 98 kommuner, som følge af føromtalte ressourcestrategi, at indsamle kildesorteret organisk 

dagrenovation (KOD) fra deres borgere med henblik på genanvendelse. Den biomasse fra madaffaldet, der 

er tilbage efter bioforgasning, anses som genanvendt, når den er bragt tilbage til landbrugsjorden, enten i fast 

form som kompost eller flydende form som en gyllelignende substans.   

Efter indsamling skal madaffaldet forbehandles således, at ikke-organiske dele som plast, glas og metal bliver 

frasorteret. Resultatet er en pulp, hvis kvalitet afhænger af borgernes evner til korrekt sortering. Flere 

undersøgelser og erfaringer har vist, at borgerne er i stand til at sortere til en meget høj renhedsgrad (Slagelse 
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Forsyning A/S m.fl., 2017; COWI, 2017; Mikkelsen og Ege, 2015). I Affald-til-Jord Bekendtgørelsen er der også 

grænseværdier for fysiske urenheder som plast og glas.    

Pulpen fra madaffaldet er en god energikilde og bliver i biogasanlæggene omsat under iltfrie forhold, hvorved 

der sker en hydrolyse af de organiske forbindelser og metan udvikles. Ofte blandes pulpen med 

husdyrgødning og andre restprodukter. Også rensningsanlæg med rådnetanke er interesserede i madaffald 

som energiressource (Slagelse Forsyning A/S m.fl., 2017), hvilket betyder, at madaffaldet blandes med 

spildevandsslam. Det sker på Billund BioRefinery, hvor slutmaterialet er en blandingskompost, som udbringes 

på landbrugsjord. 

Et enkelt anlæg hos Biovækst i Holbæk blander forbehandlet madaffald med grenaffald fra haver og parker 

i forholdet 70% madaffald og 30% grenaffald. Efter afgasning og afdræning af blandingen komposteres 

materialet. Uanset metoder skal behandlingen og anvendelsen ske under hensyntagen til kravene i Affald-til-

jord-bekendtgørelsen, herunder også kravet om hygiejne, før det må udbringes på landbrugsjorden.  

Madaffald er tilladt til brug som gødning i økologisk landbrug, såfremt de skrappere krav til indhold af 

tungmetaller overholdes (faktaboks 3.4) og de øvrige krav i Affald-til-jord-bekendtgørelsen er opfyldt.    

Faktaboks 3.4 Krav til ”komposteret eller forgæret husholdningsaffald” ifølge bilag 1 i ”Vejledning om økologisk 

jordbrugsproduktion” 

• Produkt fremstillet af kildesorteret husholdningsaffald, der enten er blevet komposteret eller forgæret 

under iltfrie forhold med henblik på produktion af biogas.  

• Kun vegetabilsk og animalsk husholdningsaffald. 

• Skal være produceret i et lukket og overvåget indsamlingssystem, som er godkendt i Danmark. 
 
Maksimale tilladte tungmetalkoncentrationer og sammenligning af disse til grænseværdier angivet i Affald-
til-jord-bekendtgørelsen. 

 mg/kg tørstof 
% af grænseværdier angivet i 
Affald-til-jord-bekendtgørelsen 

Cadmium  0,7 87,5 

Kviksølv  0,4 50 

Bly)  45 37,5 

Nikkel  25 83 

Chrom  70 70 

Zink  200 5 
Kobber  70 7 
Chrom (VI) Må ikke være påviselig - 

Miljø- og Fødevareministeriet (2018d) 
 

3.3.5 Kød- og benmel  

Kød- og benmel, ofte forkortet til kødbenmel, er et restprodukt fra den animalske fødevareproduktion, der 

indeholder store mængder fosfor. Døde dyr fra husdyrbrugene og affald fra slagterierne kategoriseres i tre 
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grupper, som er defineret i ”Biproduktforordningen” (Europa-Parlamentet, 2009). Grupperne refererer til de 

risici for folke- og dyresundheden, som de er forbundet med. Materiale fra kategori 1 er forbundet med særlig 

risiko og skal derfor destrueres. Kategori 2 omfatter døde dyr og slagteriaffald, der ikke må anvendes til foder. 

Dette affald anvendes overvejende som gødning. Kategori 3 materiale kan anvendes til foder.  

De producerede mængder af kød- og benmel er faldet fra 63.000 ton i 2015 til knapt 55.000 ton i 2017. Det 

skyldes både udnyttelse af en større del af dyrekroppene på slagterierne og en øget eksport af ikke-opskårne 

dyrekroppe (pers. medd. Bjarne F. Larsen, Daka). Mængden er fordelt på omkring 20.600 ton kødbenmel af 

kategori 1 med omkring 577 ton fosfor (se afsnit 3.4) og 34.200 ton af kategori 2 med omkring 958 ton fosfor 

(tabel 3.5) og langt hovedparten af dette materiale, svarende til omkring 95%, sælges til udlandet på grund af 

begrænset efterspørgsel i Danmark (pers. medd. Bjarne Foged Larsen, Daka).  

På EU-plan sker der oftest en sammenblanding af kategori 1 og 2 materialer. Det betyder, at det hele 

håndteres som kategori 1 og derfor ikke genanvendes (pers. medd. Bjarne F. Larsen, Daka). I EU er det derfor 

store mængder fosfor, der tabes fra kredsløbet. 

Tabel 3.5 Indhold af næringsstoffer i foreliggende vare af kød- og benmel (pers. medd. Bjarne F. Larsen, Daka). 

Total-N    100 kg/ton  

Total-P     28 kg/ton 

Kalium     10 kg/ton 

 

3.3.6 Slagteriaffald 

Slagteriaffald er et lidt udefinerbart biprodukt fra slagterierne, der blandt andet består af mave-tarm-indhold 

og flotationsslam. Hovedparten udnyttes som energikilde i biogasanlæg, hvilket betyder at hovedparten af 

næringsstofindholdet genanvendes på landbrugsjorden. Bjarne F. Larsen, DAKA (pers. medd.) skønner, at der 

i denne fraktion findes omkring 150 ton fosfor/år. Der er ikke oplysninger om indhold af andre næringsstoffer. 

Da fraktionen hører under gruppen af animalske biprodukter (Europa-Parlamentet, 2009), er der ikke krav om 

registrering af mængder og analyser (pers. medd. Bjarne F. Larsen, Daka).     

 

3.3.7 Sojamelasse 

Sojamelasse, der produceres af firmaet TripelA, er et vegetabilsk restprodukt, som stammer fra oprensning af 

proteiner fra sojabønner. Sojamelasse har et højt indhold af let omsætteligt kulstof og har derfor et stort 

gaspotentiale. Da indholdet af svovl er højt, er anvendelsen i biogasanlæg imidlertid begrænset, og den største 

del af melassen udbringes derfor direkte på jorden som gødning. Den årlige produktion varierer, men ligger 

omkring 30.000 ton/år (pers. medd. Erik Ervolder, HedeDanmark). Med et gennemsnitligt indhold på  

2 kg fosfor/ton (tabel 3.7) svarer det til en årlig mængde på omkring 60 ton fosfor, som genanvendes.  

  



28 
 

Tabel 3.7 Omtrentligt indhold af næringsstoffer i foreliggende vare af sojamelasse (HedeDanmark, 2018a). 

Total-N 4-8 kg/ton 

Total-P 1-3 kg/ton 

Kalium 8-12 kg/ton 

Svovl 4-8 kg/ton 

 

3.3.8 Protamylasse  

Protamylasse er et inddampet biprodukt fra fremstillingen af kartoffelmel. Det produceres på fire 

kartoffelmelsfabrikker i Danmark, AKV Langholt, AKK Karup, AKM Brande og AKS Toftlund. Protamylasse er 

velegnet til biogasanlæg og som koncentreret flydende gødning udbragt direkte på marken, eller opblandet 

i gylle for at opnå en bedre gødningsmæssig sammensætning. 

Den samlede vurdering fra fabrikkerne er en årlig produktion på knapt 110.000 ton protamylasse med et 

indhold på omkring 390 ton fosfor, når der anvendes analyser fra AKK Karup (tabel 3.8). Mængder såvel som 

indhold af næringsstoffer kan variere betydeligt fra år til år. Alle de indeholdte næringsstoffer returneres til 

landbrugsjorden. 

Tabel 3.8. Indhold af næringsstoffer i foreliggende vare af protamylasse (AKK Karup, 2018). 

Total-N 15 kg/ton 

Total-P 3,6 kg/ton 

Kalium 45 kg/ton 

Svovl 5,1 kg/ton 

 

3.3.9 Eluat 

Eluat fra Chr. Hansen er et restprodukt fra fremstilling af mælkesyrebakterier. Bakterierne bruges blandt andet 

til fødevarer, kosttilskud, slankeprodukter og foder til husdyr. Restproduktet består af vand, vallepulver, 

mælkepulver, sukker og gærekstrakt. Produktionen af eluat varierer fra år til år. Med udgangspunkt i 

gennemsnitlige analyser (tabel 3.9) og en skønnet årlig produktion på 70.000 m3 kan den producerede 

mængde fosfor i eluat estimeres til omkring 46 ton (pers. medd. Lars Stern, Chr. Hansen). 

Eluat har biogaspotentiale, og efter afgasning recirkuleres næringsstofferne til landbrugsjorden. 

 

Tabel 3.9 Omtrentlig indhold af næringsstoffer i foreliggende vare af eluat fra Chr. Hansen (pers. medd. Lars 
Stern, Chr. Hansen). 
 

Total-N 7,4 kg/m3 

Total-P 0,66 kg/m3 

Kalium 1,16 kg/m3 
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3.3.10 FosforGro/KombiGro 

FosforGro og KombiGro afsættes fra Kalundborg Bioenergi A/S, som producerer biogas baseret på 

restprodukter fra produktionen af insulin fra Novo Nordisk og enzymer fra Novozymes. Input til produktionen er 

landbrugsprodukter som for eksempel soja, sukker og majsmel. Gødningsproduktet Novogro, som var baseret 

på de samme restprodukter fra Novo Nordisk og Novozymes, er udgået. Restprodukterne sendes nu til 

Kalundborg Bioenergi A/S, hvor biomassen efter afgasning oparbejdes til to gødninger kaldet FosforGro (fast) 

og KombiGro (flydende). Der produceres årligt omkring 40.000 ton FosforGro og 250.000 ton KombiGro 

(SEGES, 2017). Med udgangspunkt i analyserne i tabel 3.10 svarer det til at omkring 627 ton fosfor 

genanvendes på landbrugsjorden.   

Det skal bemærkes, at produktnavnet ”FosforGro” ved starten af GØDP-projektet var handelsnavnet for FMC-

slam (se afsnit om asker). 

Tabel 3.10 Omtrentligt indhold af næringsstoffer i foreliggende vare af FosforGro og KombiGro (BIOMAN, 
2017a, 2017b). 

 FosforGro KombiGro 

Total-N 8,2 kg/ton 6,0 kg/ton 

Total-P 8,8 kg/ton 1,1 kg/ton 

Kalium 2,0 kg/ton 2,0 kg/ton 

Svovl 0,5 kg/ton 0,5 kg/ton 

 

3.3.11 Fertigro  

Fertigro er et restprodukt, der stammer fra produktionen på LEO Pharma af det blodfortyndende 

medicinpræparat Heparin. Heparin udvindes af mucosa, der er et tyndt slimlag knyttet til svinetarme. Fertigro 

er et flydende produkt, der køres direkte på markerne eller via biogasanlæg. Der produceres omkring 90.000 

ton pr. år (pers. medd. Erik Ervolder, HedeDanmark) med et omtrentligt indhold af fosfor på 1 kg/ton (tabel 

3.11) svarer det til omkring 90 ton fosfor, der genanvendes. 

  

Tabel 3.11 Omtrentligt indhold af næringsstoffer i Fertigro (HedeDanmark, 2018b). 

Total-N 11-12 kg/ton 

Total-P 0,8-1,2 kg/ton 

Kalium 1,0-1,3 kg/ton 

Svovl 3,1-4,6 kg/ton 

 

3.3.12 Halmaske 

Halmaske produceres ved fyring med halm i varme- og kraftvarmeværker. Ved afbrændingen ender ca. 5% 

af halmmængden som aske. I kedlen skilles asken i en let del, flyveasken, der følger røggassen, og i en tungere 
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del, bundasken, der samles op i bunden af kedlen. Flyveasken udskilles i filtre fra røggassen og udgør ca. 15% 

af den samlede mængde. Under afbrændingen ender hovedparten af halmens cadmiumindhold i flyveasken 

på grund af cadmiums lave kogepunkt. Med et cadmiumindhold i flyveasken på 5-20 mg/kg asketørstof 

betyder det, at denne del ifølge bioaskebekendtgørelsen (se faktaboks 3.5) ikke må udbringes på 

landbrugsjord (Vestervang, 2005). Der produceres årligt omkring 60.000 ton halmaske (Vestervang, 2005; Erik 

E. Olsen, HedeDanmark (pers. medd.)). I Miljøministeriet (2004) angives et indhold af fosfor i bundaske på

mellem 9 og 10 kg/ton (tabel 3.12). Dette niveau blev vurderet at være repræsentativt for typiske asker fra 

fjernvarme og kraftvarmeanlæg. Hvis vi antager et indhold på 9 kg fosfor/ton aske og et nogenlunde 

tilsvarende indhold af fosfor i flyveasken, giver det en total årlig produktion på 540 ton fosfor. I en undersøgelse 

af Miljøministeriet (2004) blev det vurderet, at 80% af asken fra de halmfyrede fjernvarmeværker blev udbragt 

på landbrugsjord.  

Tabel 3.12 Indhold af næringsstoffer i tørstof af halmaske. Analyser af bundaske fra to fjernvarmeværker 

(Miljøministeriet, 2004). 

Total-P  9,1-9,7 kg/ton 

Kalium 99-120 kg/ton

Faktaboks 3.5 Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål 

Anvendelsen af halm- og træasker reguleres gennem ”Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til 

jordbrugsformål”. Bekendtgørelsen indeholder en række krav til kvalitet, herunder krav til indhold af 

tungmetaller. Cadmium er det mest problematiske af tungmetallerne, og ifølge bekendtgørelsen må der 

maksimalt tilføres 0,8 g cadmium/ha/år som gennemsnit af 5 år, og der må maksimalt tilføres 1 ton 

asketørstof/ha/år ligeledes som gennemsnit af 5 år.  

Grænseværdier for indhold af cadmium i træ- og halmaske. 
Halmaske 5 mg/kg tørstof 

Træaske 20 mg/kg tørstof 

Blandet halm- og træaske 5 mg/kg tørstof 

Miljø- og Fødevareministeriet (2008) 

3.3.13 Træaske 

Da træasker normalt indeholder mere cadmium end halmaske, er udnyttelsen på landbrugsjord begrænset. 

Ved den maksimale tilladte koncentration på 20 mg cadmium/kg tørstof må der kun tilføres 200 kg tørstof/5 

år, svarende til 0,8 g cadmium/år (faktaboks 3.5). Det vurderes, at der i den årlige produktion af træasker findes 

omkring 350 ton fosfor, hvoraf hovedparten deponeres (Miljøministeriet, 2004; pers. medd. Erik E. Olsen, 

HedeDanmark). Der arbejdes på at tilbageføre træaske til skovene i de mængder, der modsvarer de bortførte 

næringsstoffer (pers. medd. Erik E. Olsen, HedeDanmark). I forbindelse med konvertering af kulfyrede 
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kraftværker til fyring med træpiller forventes en øget mængde træaske i de kommende år. Indhold af fosfor 

og kalium er vist i tabel 3.13. 

Tabel 3.13 Indhold af næringsstoffer i tørstof af træaske. Analyser af bundaske fra to fjernvarmeværker 

(Miljøministeriet, 2004). 

Total-P  10-25 kg/ton  

Kalium  58-82 kg/ton  

 

3.3.14 Biokul 

Biokul, også kaldt biochar eller biokoks, er en betegnelse for biomasser, der er forbrændt uden eller næsten 

uden ilt til stede. Under denne proces, som også kaldes pyrolyse, bringes en del af biomassens kulstof på gas- 

eller olieform, der kan anvendes til energiformål. Det tilbageværende produkt er et fast materiale med et højt 

kulstofindhold, som det også kendes fra trækul (Elsgaard, 2016).   

Betegnelsen biokul dækker over en stor variation i materialeegenskaber. Det skyldes ifølge Elsgaard (2016), 

at der både anvendes forskellige biomasser, forskellige termiske forgasningsprocesser og forskellige 

temperaturer, som typisk ligger fra 400 til 800 °C.  

Produktionen af biokul er interessant, da der udvindes energi fra biomassen, og da kullet kan anvendes både 

som fosfor- og kaliumkilde (se f.eks. Li m.fl. 2017) og til lagring af kulstof i jorden. Under processen tabes en del 

af biomassens indhold af kvælstof og svovl. Produktionen af biokul er på det forsøgsmæssige stadie, og indgår 

derfor ikke i figur 3.1.   

3.3.15 Have- og parkaffald 

Have- og parkaffald (haveparkaffald) består af grene, blade, græs og rødder fra private haver, institutioner, 

erhvervsvirksomheder, parker, vejrabatter og kirkegårde. Sammensætningen og dermed kvaliteten af 

haveparkaffaldet varierer afhængig af årstid og det indkomne råmateriale. Den samlede haveaffalds-

produktionen er i Affaldsstatistikken for 2016 opgjort til 901.000 ton (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018f).  

Efter indsamling bliver materialet grovsorteret, og blandt andet frasorteres store træstykker, der kan afsættes 

som brændsel. Hos Gemidan, der blandt andet håndterer haveparkaffald, udgør frasorteret træmateriale til 

brændsel 12-15% af den indkomne mængde af haveparkaffald (pers. medd. Uffe Clausen, Gemidan).  Under 

komposteringen tabes biomasse. Hvis der antages et tab på 25% af tørstoffet efter frasortering af træstykker, 

og et indhold på 1,1 kg fosfor/ton færdigkompost (tabel 3.15; Laursen, 2017), bliver den årlige, potentielle 

mængde af fosfor i indsamlet haveparkaffald 643 ton. Dette er betydeligt mere end de 394 ton fosfor angivet 

af Oelofse m.fl. (2013), men da data anvendt her stammer tilbage fra 2009, kan forskellen forklares ved den 

stigende mængde af haveparkaffald, som bliver indsamlet. Alene fra 2014 til 2016 er mængden steget med 

10% (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018f).  
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Afsætningen af komposteret haveparkaffald til landbruget varierer meget kommunerne imellem. Kun en 

mindre andel af de kontaktede kommuner har i en undersøgelse af Laursen (2017) offentliggjort data på 

denne afsætning. Det fremgår af kommunernes affaldsplaner, at halvdelen af haveparkaffaldet eller mindre 

afsættes til landmænd. Ofte afsættes det som borgerkompost eller bruges som afdækning på deponier 

(Laursen, 2017). 

Tabel 3.15 Indhold af næringsstoffer i have- og parkaffald (Laursen, 2017). 

Total-N 5,9 kg/ton 

Total-P 1,1 kg/ton 

Kalium 4,1 kg/ton 

Svovl 0,8 kg/ton 

 

3.3.16 Biomasser fra naturarealer, åer og vejkanter 

Den aktuelle udnyttelse af biomasser fra naturarealer, åer og vejkanter er meget begrænset og primært af 

interesse for økologisk landbrug, hvis adgang til næringsstoffer er begrænset.  I forhold til naturpleje kan der 

dog lokalt være interesser i at fjerne næringsstoffer fra følsomme områder gennem biomassehøst. For disse 

biomasser gælder, at udnyttelsen af dem kan være forbundet med både praktiske og økonomiske barrierer.  

Biomasser fra naturarealer:  

Potentialet for recirkulering af næringsstoffer fra denne kilde kan være betydelig. Kristensen m.fl. (2014) 

estimerer, at der som minimum kan høstes 3812 ton kvælstof, 242 ton fosfor og 665 ton kalium årligt fra 

plejekrævende ferske enge, moser, strandenge, heder og overdrev. Beregningerne er forbundet med stor 

usikkerhed og værdierne er ifølge Kristensen m.fl. (2014) sandsynligvis større, ikke mindst hvis de ekstensive 

græsarealer også inddrages. 

Biogasanlægget hos Aarhus Universitet i Foulum modtager i dag enggræs fra Nørreådalen svarende til en 

årlig tørstofmængde på godt 600 ton (pers. medd. Mogens M. Hansen, Aarhus Universitet). Med udgangspunkt 

i data fra Kristensen m.fl. (2014) indeholder det 10 ton kvælstof, 0,6 ton fosfor og 1,8 ton kalium, altså en 

ubetydelig mængde i forhold til potentialet.  

Grøde fra åer:  

Lige som for biomasser fra naturarealer er det vanskeligt at værdisætte mængden af næringsstoffer, der kan 

hentes ved grødeskæring i åer. Grøde omfatter både vegetation på vandløbsbunden, på brink og langs 

bredderne. Med baggrund i en række forskellige kilder estimerer Kristensen m.fl. (2014), at der kan hentes 355 

ton kvælstof og 28 ton fosfor årligt fra denne kilde. Der fandtes ikke data for kalium.  

Græs fra vejkanter: 

Græs, der klippes langs veje og grøftekanter, repræsenterer en uudnyttet ressource, der kan indgå som 

biomasse til biogasanlæg. Kristensen m.fl. (2014) estimerer, at potentialet i græs fra vejkanter ligger i et interval 
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fra 400-2000 ton kvælstof, 60-300 ton fosfor, og 100-500 ton kalium årligt. I figur 3.1 er minimumsværdien 

anvendt.    

3.4 Deponeret eller tabt fosfor 

I Danmark har vi været dygtige til at udnytte affaldets energi i de store forbrændingsanlæg. Det betyder, at 

der i tidens løb er afbrændt store mængder af husholdningsaffald og spildevandsslam. Asken herfra er 

deponeret her i Danmark, flyttet til deponier i udlandet og/eller anvendt som tilsætning til forskellige 

byggematerialer.  

Spildevandet fra de 15 ejerkommuner i København renses på de to store rensningsanlæg Avedøre og 

Lynetten, og slammet afbrændes. Det giver en årlig produktion på 7-8.000 ton slamaske med et indhold på 

600-700 ton fosfor. Denne aske har ikke kunnet udbringes på landbrugsjord på grund af for højt indhold af 

tungmetaller. Da der ikke findes et etableret marked for fosfor, som kan drive udviklingen af en rentabel 

teknologi til udvinding af det bundne fosfor i asken, opsamles det i bunker på depot eller anvendes i 

byggematerialer (pers. medd., Lars Krogsgaard Nielsen, BIOFOS). I 2017 blev 2.000 ton af slamasken anvendt 

i isoleringsmaterialer. Så længe asken forbliver i bunkernes er fosforet ikke tabt, og hele den årlige produktion 

er derfor medtaget som en potentiel kilde i figur 3.1.  

Ud over denne mængde findes fra tidligere års afbrænding et deponi eller ”askebjerg” på 270.000 ton 

slamaske med et fosforindhold omkring 20.000 ton, som potentielt kan udnyttes (pers. medd., Lars Krogsgaard 

Nielsen, BIOFOS).  

Omkring 577 ton fosfor i ”kødbenmel” er risikomateriale og dermed grupperet i kategori 1, som skal afbrændes 

ifølge kravene til risikomaterialer. Fosfor og andre mineraler ender derfor i en askefraktion, der i dag anvendes 

som bestanddel i byggematerialer (pers. medd., Bjarne F. Larsen, Daka). Dette fosfor kunne potentielt udvindes 

fra asken og genbruges på landbrugsjord og indgår derfor som en del af fosformængden i kødbenmel i figur 

3.1.  

FMC-slam er et biprodukt fra produktionen af pesticider hos FMC Corporation og stammer fra deres tilknyttede 

spildevandsrensningsanlæg på Cheminova. Slammet blev tidligere udbragt på landbrugsjord, men 

deponeres i dag i Norge. Siden 1993 har Norsk Avfallshandtering brugt åbne kalkbrud på den lille ø Langyøa, 

populært kaldet ”den hule tand”, til deponi af farligt, uorganisk affald. Da slamasken fra FMC Corporation 

blandes med mange andre typer af farligt affald på Langyøa, er det urealistisk, at det kan hentes ind i 

fosforkredsløbet igen (pers. medd. Inge Werther, NIRAS). Der deponeres cirka 1000 ton fosfor/år i 

spildevandsslam fra Cheminova (pers. medd. Ulla Raundahl, FMC Corporation). Dette fosfor er tabt, men det 

er medtaget i figur 3.1, da det potentielt kunne genintroduceres som gødning på landbrugsjord.  

Meget fosfor er i tidens løb forsvundet ud af kredsløbet som følge af energiudnyttelse af biomasser i 

forbrændingsanlæg og efterfølgende brug af de fosforholdige asker i beton, asfalt og isoleringsmaterialer. 
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Med reference til før omtalte ressourcestrategi og kravene om genanvendelse af fosforen er det 

tankevækkende, at en nyere rapport fra DTU af Goltermann m.fl. (2017) adresserer mulighederne for på 

længere sigt at anvende træaske og bioaske som cementerstatning i beton - for at reducere klimaaftrykket.  
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4 Restprodukters samlede fosforindhold, hvad betyder målemetoden? 

Gitte Rubæk, Peter Sørensen, Nina Høj Christiansen 

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

Når det samlede indhold af fosfor (det totale fosforindhold eller totalfosfor) i forskelligartede materialer skal 

måles, er det nødvendigt at bruge kraftige metoder til at oplukke materialet og frigøre fosforet, så det optræder 

i en målbar form. Der findes adskillige metoder til dette, som hver især typisk anvendes på en særlig gruppe 

af materialer, f.eks. jord, plantemateriale, husdyrgødning, slam og asker.  

Der kan være forskel på, hvor stor en andel af ”den sande” totale mængde fosfor analysemetoden 

identificerer. Det vil især være tilfældet, hvis man på mere genstridige materialer som jord eller aske bruger en 

lidt mildere metode til oplukning, f.eks. en metode med oprindelse i analyser på plantematerialer. Det er derfor 

langt fra trivielt at vælge den rette metode til bestemmelse af det totale fosforindhold for restprodukter af 

meget varierende oprindelse. Principielt kunne man måske løse problemerne ved at anvende en meget 

kraftig metode på alle materialer. Det betyder dog, at man kan ende med at skyde gråspurve med kanoner 

for de materialer, hvor en svagere og billigere metode er tilstrækkelig. De kraftigere oplukningsmetoder stiller 

nemlig større krav til sikkerhed og apparatur, hvilket vil afspejles i prisen for en analyse. Eksempler på metoder 

til bestemmelse af det samlede fosforindhold, totalfosfor, og de materialer, der typisk anvendes på, er vist i 

faktaboks 4.1. 

Tabel 4.1 Eksempler på metoder til bestemmelse af det totale indhold af fosfor og hvilke materialer de typisk 

anvendes på. 

.  

Analyseprincip Materiale/matrice 

Foraskning i muffelovn efterfulgt af opløsning i mineralske 

syrer (f.eks. Stuffins, 1967; Svendsen, 1991; Carlsbæk m.fl., 

1999). 

Foderstoffer (plantemateriale)  

Jord  

Kompost 

Oplukning i mineralske syrer og mikrobølgeovn (EN 

13805) 

Grovfoder 

Oplukning i salpetersyre i autoklave (DS259) Husdyrgødning 

Slam 

Oplukning i perklorsyre/svovlsyre ved 255oC 

(videreudvikling af Kafkafi 1972, beskrevet nærmere i 

tekstboks 3.2) 

Jord 

Mikrobølgehjulpet oplukning i flussyre og salpetersyre 

(DS/EN13656:2003). 

Jord 

Aske 
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Til mange formål er det ikke væsentligt, om den metode, man anvender til bestemmelse af totalfosfor, rent 

faktisk bestemmer det totale fosforindhold helt præcist eller blot en mængde, der ligger tæt på totalen. Hvis 

produktgruppen, der undersøges, er relativt ensartet, og formålet er at sammenligne indholdet af fosfor mellem 

materialerne, vil det være mindre vigtigt, hvilken metode man vælger, blot at det er den samme metode, der 

anvendes, hver gang materialerne undersøges. Omvendt hvis man ønsker at vide, hvor meget fosfor, der 

tilføres landbrugsjorden med forskelligartede restprodukter, så er det væsentligt at totalfosfor er bestemt med 

en metode, der måler tilnærmelsesvis alt det fosfor, der er i produktet. Dette er en vigtig pointe fordi den 

mængde restprodukt, der ifølge lovgivningen må tilføres landbrugsjorden, styres af restproduktets totale 

indhold af fosfor. Hvis den metode, man vælger, underestimerer totalfosforindholdet, vil det betyde, at 

landbrugsjorden tilføres mere fosfor end tilladt.  

I GØDP-projektet har vi anvendt meget forskelligartede restprodukter som fosforgødningskilder. For at være 

sikre på, at vi fik målt totalfosforindholdet i produkterne så korrekt som muligt, undersøgte vi alle produkternes 

totalfosforindhold med to forskellige, kraftige metoder. De to metoder benytter hver sin kombination af stærke 

syrer, henholdsvis perklorsyre/svovlsyre (metode A) og salpetersyre/flussyre (metode B). Begge metoder, som 

er beskrevet i faktaboks 4.1, stiller særlige sikkerhedsmæssige krav til håndtering under åbningen af de testede 

materialer. Indholdet af totalfosfor i restprodukter, som blev bestemt ved de to metoder, er vist i tabel 4.2. I 

tabellen har vi yderligere medtaget analyser af asker og hårdt råfosfat gennemført i et beslægtet projekt. 

Faktaboks 4.1 Beskrivelser af to metoder til bestemmelse af totalfosfor.  

. 

Totalfosfor efter oplukning ved 255°C i en blanding af perklorsyre og svovlsyre og spektrofotometrisk 

bestemmelse af fosfat (Metode A):  

I et destruktionsrør afvejes 0,1 g produkt, som tilsættes 2 ml HClO4 (70-72%) og 1 ml H2SO4 (95-97%). 

Blandingen destrueres i 1 time ved 255°C på en destruktionsblok (Digestion System 40 1016, Digester, 

Tecator, FOSS, Danmark). Efter destruktion og når temperaturen er under 100°C, blandes ekstraktet med 19 

ml demineraliseret H2O. Fosforkoncentrationen måles herefter spektrofotomestisk som opløst, uorganisk 

fosfor med molybdæn-blåmetoden efter passende fortynding. Metoden er en videreudvikling af 

analyseprincippet beskrevet af Kafkafi (1972). 

 

Totalfosfor efter mikrobølgehjulpet oplukning med salpetersyre og flussyre og måling på ICP (Metode B):  

0,1 g produkt destrueres med 2 ml H202 (30%), 7,5 ml HNO3 (65-70%) og 2 ml HF (40-45%) i en 

mikrobølgeovn (Anton Paar GmbH, Graz, Østrig) ved 150°C og ved et tryk på 20 bar i 30 min. Herefter 

afkøles prøverne til stuetemperatur. For at eliminere kompleksdannelse tilsættes 20 ml 4% H3BO3, og 

prøverne returneres til mikrobølgeovnen i yderligere 15 minutter. Efter afkøling fortyndes prøverne, inden P-

koncentrationen måles i en elementanalysator af ICP-OES-typen (f.eks. iCAP 6000-serien, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA, USA) (Li m.fl., 2016).  
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Tabel 4.2 Sammenligning af totalfosfor i forskellige restprodukter målt med to forskellige ekstraktionsmetoder 

(metode A med perklorsyre og svovlsyre og destruktion på blok, og metode B med flussyre og salpetersyre 

med destruktion på autoklave). Forskellen mellem metoder er beregnet i % med flussyre-metoden som 

reference. Restprodukter mærket med * stammer fra projektet GREEN (Li m.fl. 2016) og er ikke anvendt ved 

andre undersøgelser i GØDP-projektet. 

  

Totalfosfor 
bestemt med 
metode A 

Totalfosfor 
bestemt med  
metode B  

Afvigelse 
med metode B 
som reference % 

  g P/kg tørstof g P/kg tørstof  
Tripel-superfosfat 197 192 2 

Hård råfosfat*  123 121 2 

Blød råfosfat 88 87 0 

Struvit 127 120 5 

Kompost 15 15 0 

Slam_Fe 31 30 3 

Slam_Al 28 27 4 

Kødbenmel 25 24 3 

Biokul_kødbenmel 142 144 -2 

Biokul_Slam 24 23 2 

Aske_Nåletræflis* 14 14 3 

Aske_Halm 14 17 -21 

Aske fra støvforbrænding af halm* 12 20 -40 

Aske fra støvforbrænding af træpiller (Avedøre)* 10 12 -16 

Aske fra støvforbrænding af træpiller (Amager)* 13 16 -18 

Novogro 7 7 -2 

FMC-Slam 56 53 6 
 

Det er tydeligt, at perklorsyre-metoden (metode A) underestimerer totalfosfor væsentligt for nogle af askerne 

(mellem 16 og 40 %), medens det for de øvrige produkter er uvæsentligt, hvilken af disse to metoder man 

vælger at bruge.  

Vi har kun belyst to af de kraftigste oplukningsmetoder i undersøgelserne, og der er et behov for dokumentation 

af mildere oplukningsmetoder, hvis disse anvendes til bestemmelse af totalfosfor i restprodukter.  

Vi kan derfor konkludere, at valg af metode til bestemmelse af totalfosfor i restprodukter langtfra er trivielt. 

Vælges en metode, der underestimerer totalfosforindholdet i et produkt, der skal tilføres landbrugsjorden, vil 

der tilføres mere fosfor end tilsigtet til markerne. Tilsvarende vil opgørelserne af, hvor meget fosfor der findes i 

de forskellige restprodukter, der cirkulerer i det danske samfund, blive undervurderet ved valg af en metode, 

der underestimerer indholdet af totalfosfor. 
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5 Indhold af tungmetaller i restprodukter 

Peter Sørensen1, Nina Høj Christiansen1 og Gitte Rubæk1 

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

Fosfor i gødninger har desværre ofte følgeskab af uønskede tungmetaller og især cadmium. Det har givet 

anledning til, at der lovgivningsmæssigt er sat begrænsninger for tungmetalindholdet i såvel handels-

gødningsfosfor som i de restprodukter, der tilføres landbrugsjord (se kapitel 3). Indholdet af tungmetaller er 

derfor målt i nogle af de restprodukter, som indgår i GØDP-projektet. Resultaterne er vist i tabel 5.1 til 5.3. 

Tabel 5.1 Indhold af tungmetallerne arsen (As), bly (Pb), cadmium (Cd), chrom (Cr), nikkel (Ni) og kviksølv (Hg) 

i udvalgte restprodukter (mg/kg tørstof). Tungmetalindholdet er bestemt efter oplukning med salpetersyre, som 

foreskrevet i affaldsbekendtgørelsen (metode DS259). Produkterne er beskrevet nærmere i kapitel 6. 

  As Pb Cd Cr Ni Hg 

 mg/kg ts mg/kg ts mg/kg ts mg/kg ts mg/kg ts mg/kg ts 

Blød råfosfat 4.4 16 3.8 99 21 0.17 

Struvit < 2 < 3 < 0.05 1.3 < 1 < 0.01 

Slam_Fe (2014) 2.9 7.9 0.09 8.0 7.0 0.22 

Slam_Al (2014) < 2 6.5 0.30 11 5.9 0.15 

Biokul_Slam < 2 13 < 0.05 15 6.3 < 0.01 

Biokul_Kødbenmel < 2 < 3 < 0.05 1.5 < 1 < 0.01 

HalmTræAske < 2 < 3 0.45 5.2 3.3 < 0.01 

Kødbenmel < 2 < 3 0.05 3.4 < 1 < 0.01 

Kompost (2014) < 2 12 0.17 4.4 6.1 0.10 

Novogro < 2 < 3 0.30 1.1 1.6 < 0.01 

FMC-slam 34 < 3 0.22 4.4 3.7 0.02 

Tripel-superfosfat 2.1 < 3 8.2 87 28 0.03 

Grænseværdi, affald * - 120 0.8 100 30 0.8 

Grænseværdi, bioaske** - 120 5** 100 60 0.8 
* Ifølge Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018)** Ifølge Bioaske 
bekendtgørelsen (Miljø- og Fødevareministeriet, 2008). For anvendelse af ren træaske gælder en  
grænseværdi på 20 mg Cd/kg ts. 
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Tabel 5.2 Indhold af tungmetallerne arsen (As), bly (Pb), cadmium (Cd), chrom (Cr), nikkel (Ni) og kviksølv (Hg) 
målt i forhold til restprodukternes indhold af totalfosfor og sammenlignet med danske grænseværdier herfor 
(metode DS259). 

  As Pb Cd Cr Ni Hg 

 mg/kg P mg/kg P mg/kg P mg/kg P mg/kg P mg/kg P 

Blød råfosfat 51 184 44 1138 241 2,0 

Struvit <17 <25 <0.4 11 <8 <0,1 

Slam_Fe (2014) 97 263 3 267 233 7,3 

Slam_Al (2014) <74 241 11 407 219 5,6 

Biokul_Slam <87 565 <2 652 274 0,4 

Biokul_Kødbenmel <143 214 <4 107 71 0,7 

HalmTræAske <118 176 26 306 194 0,6 

Kødbenmel <80 120 <2 136 40 0,4 

Kompost (2014) <133 800 11 293 407 6,7 

Novogro 286 429 43 157 229 1,4 

FMC-slam 642 57 4 83 70 0,4 

Tripel-superfosfat 11 16 43 453 146 0,2 

Grænseværdi, affald* - 10000 100 - 2500 200 
* Ifølge Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018) 

  

Tabel 5.1 og 5.2 viser, at alle de anvendte produkter overholdt de gældende grænseværdier for indhold af 

tungmetaller. Koncentrationen af cadmium er generelt det tungmetal, der ligger tættest på grænseværdien. 

Målt i forhold til indhold af fosfor var indholdet af cadmium lavere i de fleste restprodukter end i Tripel-

superfosfat (tabel 5.2). Bemærk, at udfældningsproduktet struvit fra spildevandsrensning har et markant lavere 

indhold af tungmetaller per kilo fosfor end de øvrige produkter i tabel 5.2.   

Tungmetalanalyserne i tabel 5.1 og 5.2 er som nævnt udført efter oplukning i autoklave med salpetersyre. Li 

et al (2016) har også målt cadmium med den mere effektive oplukningsmetode med salpetersyre, flussyre og 

mikrobølgeovn, og de fandt 22-33% højere indhold af cadmium i aske målt med denne metode. Det er derfor 

vigtigt, at der bliver fulgt op, på hvilke metoder der anvendes til bestemmelse af det totale indhold af såvel 

fosfor (kapitel 4) som tungmetaller, der er velegnede til forskellige typer af restprodukter.  

  



43 
 

5.1 Referencer 

Miljø- og Fødevareministeriet, 2018. Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål. BEK nr. 1001 

af 27/06/2018. https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=202047 

Miljø- og Fødevareministeriet, 2008. Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål 

(Bioaskebekendtgørelsen). https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=116609 

DS259 Vandundersøgelse – Bestemmelse af metaller i vand, jord, slam og sedimenter – Almene principper og 

retningslinjer for bestemmelse ved atomabsorptionsspektrofotometri i flamme. Dansk Standard, 

København (4 sider). 

Li, X., Rubæk, GH., Sørensen, P. 2016. High plant availability of phosphorus and low availability of cadmium in 

four biomass combustion ashes. Science of the Total Environment 557-558:851-860. 

 

  

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=202047
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=116609


44 
 

6 Måling af restprodukters fosforgødningsværdi  

Nina Høj Christiansen1, Peter Sørensen, Camilla Lemming2 og Gitte Holton Rubæk1 
1Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, 
2 SEGES 

 

Gødningsværdien af fosfor (se faktaboks 6.1) i en række vidt forskellige restprodukter (tabel 6.1) blev bestemt 

i potteforsøg. Restprodukterne blev sideløbende karakteriseret i laboratoriet med forskellige fosforekstraktions-

metoder (tabel 6.3). Formålet var at identificere en eller flere simple metoder, der korrelerede med den 

fosforgødningsværdi vi observerede i potteforsøgene.   

Faktaboks 6.1 Bestemmelse af fosforgødningsværdi i potte- og markforsøg – udfordringer, fordele og 

ulemper 

 

Udfordringer:  Den bedste bestemmelse af fosforgødningsværdien i fosforholdige restprodukter fås ved ”at 

spørge afgrøden”. Det skal forstås på den måde, at man dyrker afgrøden i jord, som gødes med 

restproduktet og måler, hvor meget fosfor afgrøden optager. Til sammenligning dyrker man i forsøget også 

afgrøden uden tilførsel af fosfor og fosfor tilført som letopløselig handelsgødnings-fosfor. Forsøgene kan 

udføres under delvist kontrollerede forhold i et potteforsøg, eller man kan lave egentlige markforsøg. Det 

lyder simpelt, men det er det ikke. Der skal træffes mange valg, når forsøgene planlægges: ”Hvilken 

afgrøde?”, ”hvilken jord?”, ”hvilken tilførsel af øvrige næringsstoffer?” og mange flere.  

Det er et grundvilkår, at jorden også stiller fosfor til rådighed for afgrøden. Nogle gange så meget, at der 

slet ikke sker et meroptag af fosfor i en fosforgødet behandling sammenlignet med en ugødet behandling. 

Meroptaget af fosfor ved tilførsel af en fosforgødning kan også være så beskeden, at responskurven ved 

stigende mængder fosfor bliver tæt på vandret.   

Den store fordel ved markforsøg er, at gødningsværdien bliver bestemt under betingelser, der ligger meget 

tæt på praksis i landbruget. Blandt ulemperne er 1) det er dyrt at gennemføre forsøgene, som gerne skal 

laves på flere jordtyper og i forskellige forsøgsår, 2) det er vanskeligt at finde egnede forsøgsarealer, der er 

ensartede, og som har en tilstrækkelig lav fosforstatus i jorden til, at der kan opnås respons i 

fosforoptagelsen, når der tildeles fosfor og 3) det er begrænset, hvor mange produkter man kan teste i et 

enkelt forsøg.  

Fordelene ved potteforsøg er 1) de er langt billigere at udføre end markforsøg, 2) det er muligt at inddrage 

flere produkter og flere jordtyper i samme forsøg, 3) jorden kan blandes før forsøget, så meget at den 

naturlige variation i bonitet, som ses ved markforsøg, kan elimineres og 4) jordvolumenet begrænses og 

dermed også det fosfor, som jorden stiller til rådighed, hvilket øger chancen for, at der opnås respons i 

plantevæksten ved fosfortildeling. Ulempen ved potteforsøg er til gengæld, at vækstbetingelserne i en 

potte ikke er de samme som i marken. 
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6.1 Restprodukterne 

De 14 produkter, der konkret indgik i vækstforsøgene (tabel 6.1), har alle forholdsvist høje indhold af fosfor og 

er eller kan blive tilgængelige i Danmark. Produkternes pH og indhold af andre næringsstoffer fremgår af tabel 

6.2. Før analyserne blev restprodukterne tørret ved 40 °C og sigtet ved 2 mm.  

  

Tabel 6.1 Beskrivelse af de restprodukter der indgik i potteforsøgene. Tabel er modificeret fra Christiansen m.fl. 

(fremsendt). 

Betegnelse  Beskrivelse 

Blødt råfosfat Blødt råfosfat, som vi har anvendt, forhandles af Fertilizer Brokerage, Minnesota, USA. 

Det er et lerholdigt restprodukt, som opstår, når det udvundne råmateriale fra 

råfosfatminen skylles med vand. Den bløde råfosfat opsamles fra bundfældnings-

dammen efter udtørring.  Partikelstørrelsesfordelingen er:  34%  >0,5 mm, 20% 0,25-0,5 

mm, 24% 0,125-0,25 mm, 14% 0,063 mm-0,125 mm og 8% <0,063 mm 

(FertilizerBrokerage 2018).  

Struvit En generel beskrivelse af struvit findes i faktaboks 3.3. Den struvit, som vi har anvendt, 

stammer fra Åby spildevandsrensningsanlæg, hvor struvit-P genvindes fra rejektvand i 

forbindelse med den mesofile omsætning af slam, der finder sted efter en biologisk 

fosforfjernelse. Partikelstørrelsesfordelingen var: 19% >1 mm, 73% 0,5-1 mm, 6%  0,25-

0,5 mm, mindre end to % <0,25 mm. 

Slam_Fe Spildevandsslam fra det kommunale spildevandsrensningsanlæg Holbæk Forsyning, 

hvor fosfor fældes med jern efter tilsætning af et jernsalt (FeSO4) når slammet er blevet 

behandlet mekanisk og biologisk. Efter fosforfældning drænes det til 25% tørstof.  

Slam_Al Slam fra det kommunale anlæg Hedensted Spildevand, hvor fosfor fældes med 

aluminium efter tilsætning af Aluminiumklorid (AlCl3). Efter fældningen drænes det til 

25% tørstof. På Hedensted Spildevand desinficeres slammet yderligere i en rådnetank 

ved 55oC i mindst 6 timer. (HedenstedSpildevandA/S ; Thomsen m.fl. 2015). 

HalmTræAske Asken stammer fra Måbjergværket, Struer, hvor den er produceret ved forbrænding af 

halmballer og træflis i et 50:50 forhold baseret på vægt. Asken er en biobundaske efter 

forbrænding ved 1000 °C (Dennis Borbjerggaard, MEC Bioheat and Power, personlig 

meddelelse). 

Biokul_Slam Biokul_slam stammer fra Asnæsværket, Pyroneer, Kalundborg. Den er produceret ved 

pyrolyse ved 730°C af en blanding af 80% knuste halmpiller og 20% spildevandsslam 

(tørvægt). Slammet er først behandlet biologisk, og efterfølgende er fosfor fældet med 

aluminium- og jernforbindelser, og slammet er hygiejniseret termofilt i 15 dage, 

drænet og tørret ved 170°C (Thomsen m.fl. 2015). 
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Biokul_kødbenmel 

 

 

Biokul_kødbenmel er fremstillet ved pyrolyse af svine- og fjerkræ-benmel ved 600-

850°C. Herved fjernes flygtige og proteinbaserede komponenter (Annette 

Vestergaard, SEGES, personlig meddelelse). Partikelstørrelsesfordelingen for 

Biokul_kødbenmel var: 20% >4 mm, 52% 2-4 mm, 26% 1-2 mm og mindre end to 

procent <1 mm. 

Kødbenmel Kød- og benmel fra Daka Denmark A/S. Produktet er tidligere blevet kaldt ”Biogrow” 

og kaldes i dag for ”Øgro 10-3-1”. Kødbenmel indeholder typisk cirka 8% N,  5% P og 

10% Ca (Jeng m.fl. 2006), mens det parti, som indgik i denne undersøgelse, indeholdt 

9% N, 2,5% P og 5% Ca. Produktet er yderligere beskrevet i kapitel 3. 

Kompost Komposten, som vi har anvendt, stammer fra Bio Vækst A/S og består af komposteret 

køkken- og haveparkaffald med blandingsforholdet 70% kildesorteret organisk 

dagrenovation og 30% haveparkaffald.  

Novogro Novogro er en industriel slam fra Novozymes, Kalundborg. Novogro er et biprodukt fra 

enzymproduktionen ved Novozymes, hvor sukker, stivelse og protein gennemgår en 

gæringsproces. Slammet steriliseres efterfølgende ved opvarmning til 90°C i 1 time, og 

stabiliseres med calcium karbonat (kalk) og justeres til 30% tørstofindhold. Produktet 

blev  tidligere solgt som jordforbedringsmiddel (Mathiesen 2008; Miljøstyrelsen 2016), 

men biproduktet indgår nu i en anden forarbejdningsproces, som forhandles under 

navnet ”FosforGro” og ”KombiGro”. Produkterne er beskrevet nærmere i kapitel 3.  

FMC-slam FMC-slam er en industriel slam fra FMC factories, Lemvig. Det er et biprodukt fra 

pesticidproduktionen. Produktet er yderligere beskrevet i kapitel 3.  
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Tabel 6.2 pH og koncentrationer af fosfor (P), kulstof (C), kvælstof (N), jern (Fe), aluminium (Al), calcium (Ca), 

magnesium (Mg) og tørstof i de restprodukter der indgik i forsøgene med bestemmelse af gødningsværdi 

(gennemsnit af dobbeltbestemmelser). Tripel-superfosfat er inkluderet til sammenligning (modificeret fra 

Christiansen m.fl., fremsendt) 

  Forsøgsår pH 
  

P C 
 

N 
 

Fe Al Ca Mg Tørstof* 

                             g/kg tørstof % 

Blød råfosfat 2015 6,3 87 5 1 16 60 153 5 100 

Struvit 2014/2015 9,2 120 3 68 1 1 1 92 100 

Slam_Fe 2014 6,2 30 300 44 64 8 30 3 27 

Slam_Fe  2015 7,0 31 im im 76 9 30 3 44 

Slam_Al 2014 8,6 27 340 55 10 29 16 4 21 

Slam_Al 2015 7,3 23 im im 11 27 14 3 20 

Biokul_Slam 2014/2015 10,0 23 230 4 26 17 43 7 47 

Biokul_Kødbenmel 2014/2015 9,0 144 100 7 0 <dl 248 6 95 

HalmTræAske 2015 10,6 17 25 1 8 12 86 20 77 

Kødbenmel 2014/2015 5,8 25 440 94 17 1 51 2 96 

Kompost 2014 8,9 15 240 25 11 21 57 4 72 

Kompost 2015 8,3 13 im im 15 23 53 3 63 

Novogro  2014/2015 12,4 7 150 22 2 12 231 3 37 

FMC-slam  2014/2015 7,4 53 89 10 3 2 229 5 51 

Tripel-superfosfat  2014/2015 2,5 192 11 7 2 3 179 5 95 

im; ikke målt  
<dl; under detektionsgrænsen  
*målt efter ovntørring ved 40 °C 
 

6.1.1 Ekstraherbarhed af fosfor i restprodukter 

Da fosfor kan være hårdt bundet i restprodukterne, kan det forventes, at kun en mindre del af restproduktets 

fosfor frigives til jordvæsken og udnyttes af afgrøden i den første vækstsæson. Vi har undersøgt, om man ved 

at ekstrahere fosfor fra restprodukterne med forskellige ”mildere” ekstraktionsvæsker kan give et bud på, hvor 

stor en andel af restproduktets totalfosforindhold, der stilles til rådighed for førstkommende afgrøde. Ni 

ekstraktionsmetoder, der typisk anvendes til gødningsanalyser samt metoder, der anvendes til at estimere 

plantetilgængeligt fosfor i jord, blev udvalgt. Metoderne er beskrevet i tabel 6.3 og resultater fra ekstraktionerne 

er angivet i tabel 6.4. 

Det kan forventes, at tilstedeværelsen af store mængder jern, aluminium eller calcium, som alle kan danne 

tungtopløselige fosforforbindelser, kan have betydning for fosforopløseligheden af produkterne og dermed 
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også for gødningsværdien af fosfor i restprodukterne. Derfor vises også ratioer mellem de molære 

koncentrationer af jern+aluminium:fosfor og calcium:fosfor i tabel 6.4, idet en høj ratio forventes at kunne 

påvirke gødningsværdien negativt. 

Tabel 6.3 Beskrivelse af de ekstraktionsmetoder for fosfor, der er udført med henblik på at teste deres evne til 

at karakterisere gødningsværdien af fosfor i restprodukter. Tabellen er en forenklet udgave af den fulde 

beskrivelse, som findes i Christiansen m.fl. (fremsendt) 

Ekstraktant Beskrivelse 

Vand  

 

 

1 g restprodukt opfugtes med 1 ml de-ioniseret vand. Efter 24 timer tilsættes 

yderligere 49 ml de-ioniseret vand og blandingen rystes i 1 time. Blandingen 

centrifugeres i 10 min, supernatanten filtreres, og koncentrationen af fosfor måles 

spektrofotomestisk i henhold til ISP 6878 (2004). 

 

Citronsyre 

 

 

 

 

0,5 g restprodukt tilsættes 50 ml 2% citronsyre (C6H8O7) og rystes i 0,5 timer. Efter 

centrifugering filtreres supernatanten (0,45 µm). Prøven neutraliseres med 

natriumhydroxidopløsning og bringes til kendt volumen, før koncentrationen af 

fosfor måles som ved vandekstraktionen. 

 

Oxalsyre 

 

 

 

2 g restprodukt tilsættes 40 ml oxalsyre (C2H8N2O4) og rystes i mørke i 2 timer. Efter 

15 minutters henstand centrifugeres prøven. 5 ml af supernatanten blandes med 5 

ml 0.4% salpetersyre (HNO3), og koncentrationen af fosfor måles ved ICP-OES 

(Inductively coupled plasma optical emission spectrometry). 

 

Bikarbonat 

 

 

 

 

0,1 g restprodukt tilsættes 20 ml 0,5 M bikarbonat (NaHCO3) og rystes i 0,5 timer. 

Prøven centrifugeres, og supernatanten filtreres. 1 ml supernatant destrueres i en 

blanding af 0,5 ml (95-97%) svovlsyre (H2SO4) og 1 ml (70-72%) perklorsyre (HClO4) 

ved 255°C. Destruktionsresten opløses i vand til kendt volumen, og koncentrationen 

af fosfor måles som ved vandekstraktion. 

 

Resin (anionbytter-

membran) 

 

 

 

 

0,1 g restprodukt tilsættes 30 ml H2O og 2 strimler anionbyttermembran (VWR nr. 

551642S 60x20 mm). Blandingen rystes i 22 timer. Anionbyttermembranerne renses 

med vand, før de elueres i 30 ml 0,5 M saltsyre (HCl) i 1 time. 1 ml eluat neutraliseres 

med en natiumhydroxidopløsning og bringes til kendt volumen. Koncentrationen af 

fosfor måles som for vandekstraktion (metoden er en modificeret udgave af Kouno 

m.fl. (1995)).  
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Ammonium-citrat 

 

 

0,5 g restprodukt tilsættes 50 ml neutral ammoniumcitratopløsning. Blandingen 

henstår under omrøring ved 65°C i 1 time. Den nedkølede blanding fortyndes til 100 

ml og filtreres, før koncentrationen af fosfor måles som ved vandekstraktionen. 

  

Saltsyre 

 

 

 

0,1 g restprodukt tilsættes 50 ml 0,5 M HCl og rystes i 1 time. Blandingen 

centrifugeres, og supernatanten filtreres. 1 ml prøve neutraliseres med en 

natriumhydroxidopløsning og bringes til kendt volumen. Koncentrationen af fosfor 

måles som ved vandekstraktion.  

 

Ammonium-acetat 

 

 

0,1 g restprodukt tilsættes 50 ml ammoniumcitratopløsning (C2H7NO2) og rystes i 1 

time. Blandingen centrifugeres, og supernatanten filtreres. Koncentrationen af fosfor 

måles som ved vandekstraktion.  

 

Ammonium-fluorid 

 

0,1 g restprodukt tilsættes 50 ml ammoniumflouridopløsning (pH 2.6) og rystes i 1 

time. Blandingen centrifugeres, og supernatanten filtreres. Koncentrationen af fosfor 

i ekstrakt måles som ved vandekstraktion.  
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Tabel 6.4 Ekstraherbart fosfor målt i restprodukterne med forskellige ekstraktionsmetoder angives som % af det totale fosforindhold bestemt med flussyre-

metoden (Metode B beskrevet i Faktaboks 4.1) (middelværdier af dobbeltbestemmelser) samt ratioerne Al+Fe:P og Ca:P (modificeret fra Christiansen 

m.fl., fremsendt) 

Restprodukt Vand Citron-syre Oxalsyre Bi-karbonat Resin Ammonium-
citrat 

Saltsyre Ammonium-
acetat 

Ammonium-
flourid Al+Fe:P Ca:P  

% af Total-P     
Blød råfosfat 0 30 73 0 3 6 93 10 34 0,9 1,4 
Struvit 8 101 100 25 30 53 107 102 107 0,0 0,0 
Slam_Fe_2014 0 28 88 6 7 91 85 13 74 1,5 0,8 
Slam_Fe_2015 0 23 9 7 6 86 88 16 84 1,7 0,8 
Slam_Al_2014 9 29 73 14 21 82 66 20 64 1,4 0,5 
Slam_Al_2015 9 39 74 15 25 91 76 26 77 1,6 0,5 
Biokul_Slam 5 96 86 7 15 43 103 31 101 1,5 1,4 
Biokul_Kød-benmel 1 44 54 3 7 12 99 75 94 0,0 1,3 
HalmTræAske 2 45 46 38 32 33 85 69 86 1,0 3,9 
Kødbenmel 12 67 75 15 20 74 92 87 86 0,0 1,6 
Kompost_2014 2 69 51 6 10 54 98 88 92 2,0 2,9 
Kompost_2015 2 55 63 9 10 57 92 88 96 2,6 3,1 
Novogro  0 46 22 58 23 87 55 47 50 2,2 26,4 
FMC-slam  0 63 21 9 5 59 99 96 105 0,1 3,3 
Tripel-superfosfat 93 88 93 68 im 92 102 93 102 0,0 0,7 

im: ikke målt 
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6.1.2 Ekstraktion af fosfor efter inkubation i jord 

For at komme lidt tættere på den frigivelse af fosfor fra et restprodukt, som sker i jorden, kan man vælge at 

inkubere restproduktet i jord forud for ekstraktion med en metode, der kan anvendes til at bestemme 

plantetilgængeligt fosfor i jord. Vi har testet vandekstraktion og ekstraktion med en natriumbikarbonat-

opløsning efter inkubation i jord. Sidstnævnte ekstraktion svarer stort set til fosfortalanalysen (tekstboks 2.1). 

Restproduktinkubationerne blev udført i de samme jorde, som blev benyttet ved potteforsøgene. 10 g 

lufttørret jord blev blandet med restprodukter i mængder, der svarede til 80 mg fosfor/kg. Der blev tilsat 2 

ml vand, og blandingerne blev inkuberet i 7 dage ved 20°C. Til vandekstraktionen blev der ved 

inkubationens afslutning tilsat 23 ml vand, og blandingen blev rystet i 2 timer, centrifugeret, og 

supernatanten blev filtreret forud for måling af fosforkoncentration som beskrevet for vandekstraktion i tabel 

6.3. Til ekstraktion med bikarbonat blev der tilsat 25 ml 0,5 M natriumbikarbonatopløsning (pH 8,5) ved 

inkubationens afslutning, og blandingen blev omrystet i en 1 time. Blandingen blev centrifugeret, 

supernatanten filtreret, og koncentrationer af fosfor målt som beskrevet for vandekstraktion i tabel 6.3.  

 

6.2 Potteforsøgenes udførelse 

Restprodukternes gødningsværdi for fosfor blev bestemt i et indledende potteforsøg på to jordtyper i 2014 

og et opfølgende hovedforsøg på tre jordtyper 2015. I begge forsøg var vårbyg testafgrøde.  

 

Foto 6.1 Potter med spirer af vårbyg i udendørsfaciliteterne på Foulum, Aarhus Universitet. Foto af Nina Høj 

Christiansen. 
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Jord 

I 2014 blev jorderne Årup1 og Årup2 anvendt, og i 2015 blev en tredje jord fra Brovst inkluderet. Årup1 og 

Årup2 stammer fra den samme mark nær Årup i Midtjylland. Årup-jordene blev valgt, fordi de har et relativt 

lavt fosforindhold, og fordi tidligere undersøgelser har vist, at jordens tekstur varierer naturligt i marken. Ved 

at indsamle jordprøver fra forskellige områder i marken kunne vi opnå jordprøver med samme geologiske 

udgangsmateriale og samme dyrkningshistorie men med forskellig tekstur. Årup-jorderne er udviklet på 

istidsaflejringer af sand og grus (Pedersen m.fl., 2011). Den tredje jord stammer fra en mark nær Brovst, 

Nordjylland, Danmark. Denne jord er udviklet på marineaflejringer, der hovedsagelig består af sand med 

skaller fra Holocæn-perioden (Pedersen m.fl., 2011). Markforsøg med fosfor på marken i Brovst har givet 

stor udbytterespons på tildeling af fosfor, og derfor valgte vi at inddrage denne jord i potteforsøgene (se 

afsnit 6.4). Jord til potteforsøgene blev indsamlet fra pløjelaget (0-25 cm), blandet grundigt og sigtet (< 2 

cm sigte), mens de stadig var fugtige. En prøve af hver jord blev lufttørret og sigtet (< 2 mm) til bestemmelse 

af tekstur, pH, bikarbonatekstraheret fosfor (fosfortallet) og total kulstof (C) (Tabel 6.5). 

Tabel 6.5 Karakteristik af forsøgsjorderne. Tabellen er modificeret fra Christiansen m.fl. (fremsendt) 

Jord Oprindelse Ler 
(<2µm) 

Silt 
(2-20µm) 

Sand 
(>20µm) 

JB 
nr. 

Reaktionstal* 
 

Fosfortal Total 
Ca  

 % af ts % af ts % af ts  
 

g/100g g/100g 
Brovst 
 

Marineaflejringer  4,3 
 

5,7 
 

88 
 

2 5,7 
 

3,1 
 

1,2 

Årup1 
 

Istidsaflejringer  7,5 
 

9,5 
 

81 
 

4 5,7 
 

1,2 
 

1,2 

Årup2 
 

Istidsaflejringer  9,7 
 

14,8 
 

73 
 

4 5,8 
 

1,5 
 

1,3 

a Ingen af jordene indeholdte kalk 
*pH målt i CaCl2 +0,5 
 

Etablering og pasning af potterne 

Urtepotter med en volumen på 3 liter blev pakket med 

sigtet, fugtig jord i to delportioner. Den første del af jorden 

blev komprimeret til samme dybde i alle potter. 

Restproduktet blev tilført som et ensartet lag, før den 

anden delportion af jorden blev lagt ovenpå og 

komprimeret til samme dybde i alle potter (densitet 

svarende til ca. 1,3 kg/liter). Restprodukterne blev tildelt i 

mængder, der svarede til tilførsel af 30 kg totalfosfor/ha.  

Foto 6.1 Første delportion af jord er nu i potten, og produktet, som på billedet er Novogro, blandes med lidt 

jord, inden det fordeles på jordlaget cirka midt i potten. Til højre står næste portion jord, afvejet til pose, klar 

til at blive lagt oven på. Foto af Gitte Holton Rubæk. 
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Tildelingen skete på baggrund af foreløbige analyser af totalfosfor. De faktiske, resulterende doser baseret 

på den endelig analyse af totalfosfor i restprodukterne er angivet i tabel 6.6. På grund af en fejldosering 

med Biokul_kødbenmel har vi valgt at se bort fra denne behandling i vores datafremstilling i figur 6.1 og 

6.2, og ved analyserne præsenteret i tabel 6.6 og 6.7.  

Produkterne blev tildelt i den form, som vi modtog dem fra producenterne uden nogen forbehandling. 

Yderligere potter blev forberedt med referencebehandlingerne 0 kg totalfosfor/ha og 30 kg totalfosfor/ha 

givet som mineralsk fosfor. I 2014 blev 30 kg totalfosfor/ha referencebehandlingen tilført som opløst 

KH2PO4 på jordoverfladen. I 2015 blev fosfor referencebehandling tildelt som gødningsproduktet Tripel-

superfosfat (Ca(H2PO4)2) i et lag i midten ligesom de andre behandlinger.  

Andre næringsstoffer blev tilført i mængder, der dækkede afgrødens behov, og potterne blev vandet til 

60% af vandholdende evne.  

Ni vårbygkerner (sorterne Simba i 2014 og Quench i 2015) blev sået i en dybde på 3 cm i hver potte den 

15. maj 2014 og 30. april 2015 og høstet ved nær modenhed den 7. august 2014 og 20. juli 2015.  

Alle behandlinger blev lavet i tre gentagelser i en udendørsfacilitet til potteforsøg. Potterne blev jævnligt 

vandet. For at forhindre tab af næringsstoffer efter regn, blev dræningsvand opsamlet i en spand under 

hver potte. Overskydende dræningsvand blev returneret til den respektive potte ved næste vanding.  

 

Foto 6.2 Vårbygkerner sås i potter. Under potten ses spand til opsamling af dræningsvand.  

Foto af Nina Høj Christiansen. 
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I det indledende forsøg i 2014 testede vi også, om restprodukterne kunne påvirke plantevæksten på andre 

måder end den påvirkning, der kunne relateres til fosfor. Dette blev gjort ved at udføre en ekstra behandling 

for hvert restprodukt på Årup1-jorden. Her blev der ud over de 30 kg totalfosfor/ha tilført med restproduktet 

yderligere tilført 60 kg fosfor/ha som mineralsk fosfor. Dette blev gjort for at sikre, at disse behandlinger var 

velforsynede med fosfor, og at en eventuel respons i planteudbytte eller fosforoptagelse i behandlingerne 

derfor måtte tilskrives andre effekter af restprodukterne på plantevæksten end fosfor. Resultater af denne 

ekstrabehandling viste, at der ikke var nogen målbar, yderligere effekt på udbytte og fosforoptagelsen end 

den, som stammede fra restproduktets fosfor (data ikke vist). 

Planterne blev høstet tæt ved modenhed ved at klippe dem af 2 cm over jordoverfladen (halm og korn 

sammen), tørret ved 60 °C grader og vejet til bestemmelse af tørstofudbytte. Koncentrationen af fosfor blev 

herefter bestemt i det tørrede og formalede plantemateriale.  

6.3 Resultat af potteforsøget 

Tørstofudbytter og koncentrationer af fosfor i vårbyggen fra potteforsøgene er vist i figur 6.1.  Der var klare 

forskelle i udbytterne for de forskellige restprodukter, og forskellene var størst på jordene fra Brovst og Årup2. 

Koncentrationerne af fosfor varierede kun lidt mellem behandlingerne. Dog havde behandlinger med 

HalmTræAske, Struvit og Tripel-superfosfat på Årup1-jorden en beskeden men signifikant højere 

koncentration af fosfor i plantevævet end de fleste andre behandlinger.  
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Figur 6.1 Udbytte (g tørstof (ts) /potte) (a) og fosfor koncentration i vårbyg kerne + halm (g fosfor/ kg ts) (b) 

for tre forskellige jordtyper efter tilførsel af restprodukter i 2015 (middelværdi og 95% konfidensinterval, n=3). 

Figuren er modificeret fra Christiansen m.fl. (fremsendt). 

(a) 

(b) 
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Foto 6.4 Eksempel på respons på fosfor i potteforsøg med fosfordoseringer på henholdsvis (fra venstre mod 

høre) 60, 45, 30 og 0 kg fosfor per ha som Tripel-superfosfat tildelt Årup2 jorden. Billedet er taget ved 

umiddelbart før høst af vårbyg. Foto af Nina Høj Christiansen. 

6.3.1. Fosforgødningsværdibestemmelser 

Der findes forskellige måder at opgøre gødningsværdi af fosfor på, henholdsvis om ”Fosfor-genfindelse” og 

som ”Mineralsk fosforgødningsækvivalent” (MFE) (faktaboks 6.2). Vi foretog vores primære sammenligning 

af restprodukternes fosforgødningsværdier på basis af genfindelsen af fosfor, da det gav den mindste 

usikkerhed i beregningerne (faktaboks 6.2). Resultaterne er vist i figur 6.2. Vi har også for at kunne 

sammenligne med andre forsøg beregnet en mineralsk fosforgødningsækvivalent (MFE), men MFE har vi 

med vores datagrundlag ikke kunnet estimere usikkerheden korrekt (faktaboks 6.2). Der ses tydelige 

forskelle i genfindelsen af fosfor for de forskellige restprodukter med begge beregningsmetoder (figur 6.2 

og tabel 6.6).  



57 
 

Faktaboks 6.2 Gødningsværdi opgjort som genfindelse af fosfor eller mineralsk fosforgødnings-

ækvivalent (MFE)

 

 

 

Fosforgenfindelse (også kaldet ”tilsyneladende fosforgenfindelse”). 

 (1) Fosfor genfindelse (i %) = 100 x (µP - µ0) / Ptilført 

µP er fosforoptagelsen i behandlingen med restprodukt,  

µ0 er fosforoptagelsen i behandling uden tilførsel af fosfor,  

Ptilført er den tilførte mængde fosfor.  

Fosforoptagelsen i afgrøden beregnes som produktet af tørstofudbytte (ts) og fosfor koncentrationen i 

tørstoffet.  

Grunden til, at mange foretrækker at sætte ”tilsyneladende” foran genfindelsen, er, at man i princippet 

ikke ved, hvor meget af det fosfor afgrøden har optaget, som rent faktisk kommer fra gødningskilden, 

og hvor meget der kommer fra jordens fosforpulje. Ulempen ved kun at anvende fosforgenfindelse 

som opgørelsesmetode er, at den kan være afhængig af forsøgsbetingelserne i de enkelte forsøg, og 

det bliver derfor vanskeligt at sammenligne resultater fra forskellige forsøg. 

 

Mineralsk fosforgødningsækvivalent (også kaldet ”Mineral Fertiliser Equivalent” eller MFE). 

MFE findes ved at sammenholde fosforgenfindelsen efter tilførsel af et restprodukt med den tilsvarende 

genfindelse af fosfor efter tilførsel af mineralsk fosforgødning. MFE for fosfor i et givent produkt vil så 

være den mængde fosfor i handelsgødning, der giver samme fosforoptagelse i afgrøden som 1 kg 

fosfor i restprodukt. Ofte omregnes virkningen til %. Hvis MFE for et produkt er f.eks. 50%, betyder det, at 

det fosfor, der findes i restproduktet, virker halvt så godt som en tilsvarende dosis handelsgødning i den 

første vækstsæson. 

Ved denne beregning har man brug for at kende afgrødens respons på stigende mængder fosfor givet 

som handelsgødningsfosfor (en dosisresponskurve). Denne kurve stiger typisk lineært i begyndelsen, 

hvorefter den bøjer af og bliver flad, og den vil være forskellig for forskellige jorde og afgrøder. En 

optimal bestemmelse af MFE kræver derfor principielt, at forsøget indeholder tilstrækkeligt mange 

behandlinger med stigende mængder mineralsk fosforgødning til at kunne bestemme en krum kurve. 

Man kan dog antage en lineær sammenhæng mellem tilførsel af fosfor og optagelse af fosfor i 

afgrøden ved relativt lave doser af fosfor, og det har vi gjort i denne rapport.  

Den store fordel ved denne beregningsmetode er, at resultatet lettere kan sammenlignes med andre 

forsøg. Ulempen er, at det kræver flere forsøgsbehandlinger med handelsgødning og at det tal, der 

kommer ud af beregningen, har en større usikkerhed, da der både er usikkerhed forbundet med 

bestemmelsen af responskurven og på genfindelsen af fosfor fra restproduktet. 
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 Figur 6.2 Fosforgenfindelse i høstet materiale af vårbyg (% af tilført fosfor, høstet som helsæd) fra de 

forskellige restprodukter og referencebehandlingen med Tripel-superfosfat på tre forskellige jordtyper i 

2015 (middelværdi og 95% konfidensinterval, n = 3). Figuren er modificeret fra Christiansen m.fl. (fremsendt) 

Mineralsk fosforgødningsækvivalent (MFE) for hvert restprodukt (Tabel 6.6) blev også estimeret som 

forholdet mellem fosforgenfindelsen for produktet og fosforgenfindelsen for behandlingen med Tripel-

superfosfat (se også faktaboks 6.2).  
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Tabel 6.6 Fosforgødningsværdier for restprodukterne (%) beregnet som mineralsk fosfor gødnings-

ækvivalent (MFE). Den faktisk tilførte dosis for hvert restprodukt er også angivet. Tabellen er modificeret fra 

Christiansen m.fl. (fremsendt) 

 

 

  

 

Mange undersøgelser har vist, at de letopløselige fosforgødningskilder, som f.eks. Tripel-superfosfat, giver 

de største førsteårs merudbytter på fosformanglende jorde (Hedley og McLaughlin 2005). Men både vores 

og andre studier viser, at også mindre, opløselige fosforforbindelser i uorganiske og organiske restprodukter 

kan have en betydelig fosforgødningsvirkning, der er tilnærmelsesvis på højde med effekten af Tripel-

superfosfat, og at fosforgødningsvirkningen kan variere ganske betydeligt mellem produkterne. I det 

efterfølgende diskuteres gødningsværdierne, vi har estimeret og opgivet som MFE i tabel 6.6 for de enkelte 

produkter, og de sammenholdes med, hvad der er fundet i andre studier.  

Blød råfosfat 

Gødningsværdien af blød råfosfat var minimal i alle tre jorde i vores forsøg. Dette stemmer overens med, at 

opløseligheden af blød råfosfat er lav, medmindre man udsætter råfosfat for stærke syrer (tabel 6.4). 

Selvom reaktionstallet var relativt lavt i vores forsøgsjorde, var dette ikke tilstrækkeligt til at opløse råfosfat 

og gøre det tilgængeligt for bygplanterne, selvom råfosfat blev tilført som forholdsvist fine partikler med stor 

overflade (tabel 6.1).  

Struvit  

Struvit havde en gødningsværdi på højde med Tripel-superfosfat i alle tre jordtyper, hvilket er i 

overensstemmelse med andre studier, hvor struvit har været formalet forud for tilsætning (Antonini m.fl. 

2012; Plaza m.fl. 2007). Hvis kornstørrelsen på struvit er stor, kan gødningsværdien være lavere (Talboys 

m.fl. 2016 og Degryse m.fl. 2017). I dette forsøg var struvitkornene ikke formalede, men forholdsvis små. 

Struvit er letopløselig i syrer uanset syrestyrken, men næsten ikke opløselig i vand (tabel 6.4). De relativt sure 

    MFE (%) 

Produkt 
Dose (kg 

fosfor/ha) 
Årup1 Årup2 Brovst 

HalmTræAske 38 54 54 71 

Biokul_Slam 19 47 23 46 

Kompost 31 25 21 31 

FMC-slam 22 56 58 69 

Kødbenmel 29 22 17 37 

Novogro 31 32 53 88 

Blød råfosfat 30 -5 1          16 

Struvit 29 99 90 111 

Slam_Al 30 15 36 69 

Slam_Fe 29 26 12 22 
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jorde i vores studie har sandsynligvis medvirket til en hurtig frigivelse af fosforen i struvit. Betydningen af 

struvits kornstørrelse blev undersøgt yderligere, hvilket er beskrevet i kapitel 8. 

Spildevandsslam  

Spildevandsslam fældet med jern (Slam_Fe) havde generelt omkring tre gange lavere gødningsværdier i 

jord fra Årup2 og Brovst (12 og 22%) end aluminiumsfældet slam (Slam_Al), hvor gødningsværdierne var 

36 og 69% i de to jorde. I Årup1 var det anderledes. Her var gødningsværdien for Slam_Fe lidt større (26%) 

end for Slam_Al (15%) (tabel 6.4). Dette er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser, der ligeledes 

viser, at gødningsværdien kan variere og afhænge af både mængden og typen af kemikalier, der 

anvendes til at udfælde fosfor i spildevandsanlæggene (Delin 2016; Frossard m.fl. 1996; Krogstad m.fl. 

2005).  

Fosfor i Slam_Al var mere ekstraherbart i vand (9% af Total-P) end fosfor i Slam_Fe (0% af Total-P) (tabel 

6.4). Også ekstraktioner med bikarbonat og anionbytterresin var højere i Slam_Al end i Slam_Fe. Begge 

slamtyper havde et højt organisk indhold, hvilket tyder på, at en del fosfor kan være bundet i organiske 

forbindelser, som kan blive plantetilgængeligt ved mineralisering. 

Det er ikke altid, at jernfældet slam klarer sig dårligere end aluminiumsfældet slam. Delin (2016) fandt for 

eksempel i et pottestudie med rajgræs i en sandjord (pH 6,2) næsten samme gødningsværdier på 37 og 

33% for slam udfældet med henholdsvis Fe og Al, mens Ogaard and Brod (2016) fandt højere 

gødningsværdier for jernfældet slam end for aluminiumsfældet slam i en undersøgelse med ti forskellige 

prøver af spildevandsslam fra Norge. Spildevandsslammet fra Norge indeholdt dog betydeligt mere jern 

og aluminium end de slamtyper vi anvendte, idet forholdet mellem de molære koncentrationer af jern plus 

aluminium og fosfor var 1.6-9.2 gange højere end i de to slamtyper i vores forsøg. Det er muligt, at det 

molære forhold mellem mængden af fældningskemikalier og fosfor i slammet kan være en god indikator 

for gødningsværdien af fosfor i slam.  Vores studie egner sig dog ikke til at eftervise dette, fordi vi kun havde 

få slamtyper inkluderet, hvis indhold af jern og aluminium kun varierede lidt. 

Aske og biokul baseret på biomasse 

Gødningsværdien af fosfor i aske og biokul forventes at afhænge af råmaterialet, behandlings-

temperaturen og tilstedeværelsen af metaller som aluminium, jern, calcium og magnesium, som kan binde 

fosfor i forbindelser med lav opløselighed i vand (Kratz m.fl. 2010; Moller m.fl. 2018).  

I dette studie havde HalmTræAske høje gødningsværdier i alle tre jordtyper på 54-71%. Flere andre 

undersøgelser har også vist, at gødningsværdien af fosfor i aske varierer og kan være ganske høj (Cruz-

Paredes m.fl. 2017; Li m.fl. 2016; Ohno and Erich 1990; Patterson m.fl. 2004; Schiemenz and Eichler-

Lobermann 2010)  
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Biokul_Slam havde gødningsværdier i Brovst og Årup1 jorderne på 46 og 47% og en lidt lavere 

gødningsværdi i Årup2 på 23%. Gødningsværdierne, som vi fandt i Årup2 jorden, var på niveau med dem, 

der blev fundet med en tilsvarende biokul i et andet forsøg på en anden jordtype (Li m.fl. 2017).  

Biokul_Kødbenmel indgik oprindeligt i vores potteforsøg, men vi har undladt at vise resultaterne på grund 

af en uheldig overdosering. Gødningsvirkningen var imidlertid ubetydelig (data ikke vist) på trods af en høj 

dosering af fosfor. Lav fosforgødningsværdi for Biokul_Kødbenmel kan blandt andet skyldes den store 

partikelstørrelse, vi så (tabel 6.1), som kan forsinke opløsningen (Ma and Matsunaka, 2013; Morshedizad 

and Leinweber, 2017).  

For både aske og biokul gælder det, at fosforet har en meget lav opløselighed i vand, hvorimod fosforen 

viser høj opløselighed i syrer. Da calciumindholdet samtidig er relativt højt, og calciumfosfater er tungt 

opløselige ved højt pH, kan det indikere, at fosforen hovedsageligt findes som calciumfosfater. Tilførsel af 

både aske og biokul kan øge jordens pH, hvorved opløseligheden af fosfor kan hæmmes. I hvor høj grad 

produkterne påvirker pH, afhænger af udgangsmaterialet og forholdene under foraskningen/-forkulningen 

(Li m.fl. 2016; Schiemenz and Eichler-Lobermann 2010). Moller m.fl. (2018) har på basis af et redegørelse 

om gødningsværdier i forskellige produkter fundet, at aske fra kødbenmel har en gennemsnitlig 

fosforgødningsværdi opgjort som MFE på ca. 10%, mens gødningsværdien for biokul (dog ikke biokul af 

kødbenmel) er ca. 40%.  

Kødbenmel  

Kødbenmel havde en gødningsværdi på 17-22% i de to Årup jorde og 37% i Brovst-jorden. På trods af 

forholdsvis lave pH-værdier i vores jorde (tabel 6.2.) var fosforgødningsværdierne på niveau med eller lidt 

lavere, end man har fundet i andre studier (Velthof m.fl., 1998, Jeng m.fl., 2006, Brod m.fl., 2015b, Delin, 

2016). Fosfor i kødbenmel findes primært som stabile calciumfosfater (apatit) i knoglefraktionen og som 

organiske forbindelser i kødfraktionen (Brod m.fl. 2015a; Jeng m.fl. 2006). Calciumfosfaternes opløselighed 

i jorden må forventes at være større, jo mere sur jorden er, men også hastigheden hvormed 

opløsningsprodukterne fjernes, f.eks. ved optagelse i planter, kan spille en rolle (Jeng m.fl. 2006; Rajan m.fl. 

1992). I overensstemmelse hermed ekstraherede syrer i dette studie en forholdsvis stor andel af totalfosfor 

(67-75%) med citronsyre og oxalsyre og 86-92% af total-P med saltsyre, ammoniumacetat og 

ammoniumfluorid. Vi kunne dog også ekstrahere 11,5% af total-P med demineraliseret vand, hvilket 

indikerer, at kødbenmel i vores undersøgelse indeholdte en vis portion letopløselig fosfor.  

Komposteret køkken-, have- og parkaffald  

I litteraturen er der fundet stor variation af gødningsværdier for kompost fra 10% og opefter (Sinaj m.fl. 2002). 

I dette studie var gødningsværdien for komposten på 21-31%. Kun ca. 2% af total-P i komposten var 

opløselig i vand, mens en stor del af fosforen kunne ekstraheres med syre. Frossard m.fl. (2002) 

karakteriserede en bred vifte af kompost typer baseret på køkken- og haveaffald og fandt tilsvarende, at 
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2-16% af total-P var letopløseligt uorganisk P, 40-77% af total-P var langsomt, opløselige forbindelser, der 

kunne ekstraheres med syre. Derfor vil kompost sandsynligvis have lav fosforgødningsværdi i neutrale til 

alkaliske jorde og lidt højere gødningsværdi i sure jorde (Frossard m.fl. 2002).  

Industriel slam  

Resultaterne fra denne undersøgelse viste, at begge produkter havde høje fosforgødningsværdier på de 

tre jordtyper på 56-69% for FMC-slam og 32-88% for Novogro. Gødningsværdien af Novogro varierede 

betydeligt mellem jordtyperne med laveste fosforgødningsværdi på Årup1-jorden og højeste i Brovst- 

jorden. Begge produkter behandles med kalk, hvilket afspejles i det høje calciumindhold og 

calcium:fosforforholdet var 3,3 og 26,4 for henholdsvis FMC-slam og Novogro. For FMC-slam blev ca. 100% 

af totalfosfor ekstraheret med de stærke syrer, mens dette kun var tilfældet for 50% af totalfosfor for 

Novogro.  For disse produkter, såvel som for nogle asker og biokul, er det vigtigt også at indregne deres 

kalkningsvirkning, som på nogle jordtyper kan være nyttig (Delin, 2016).  

6.3.2 Hvad betyder jordtypen? 

Der var en tydelig jordtypeeffekt på fosforgenfindelsen (figur 6.2), hvor nogle restprodukter, som f.eks. 

HalmTræAske, viste samme genfindelse på de tre jordtyper, mens andre restprodukter, som f.eks. Novogro, 

viste forskellige genfindelser. Det er velkendt, at jordens pH påvirker frigivelse af fosforforbindelser, der 

tilføres jord (Lindsay, 1979; Brod m.fl., 2015a). Derfor var vi interesseret i at undersøge, om andre 

jordkarakteristika kunne have en effekt på fosforfrigivelsen fra restprodukter, og vi valgte tre jorde med 

samme reaktionstal, men med forskellig tekstur og udgangsmateriale for jordbundsudviklingen (tabel 6.5). 

Fosforgenfindelsen for de forskellige restprodukter var signifikant forskellig på de tre jordtyper og tilmed 

sådan, at effekten af jordtypen varierede fra produkt til produkt (figur 6.2). Derfor konkluderer vi, at den 

effekt, der er af jordtype, afhænger af, hvilket produkt der tilføres, og at effekten i vores forsøg må bero på 

andre jordegenskaber end reaktionstallet. 

6.3.3 Hvilke analysemetoder afspejler bedst fosforgødningsværdien i restprodukterne? 

Et vigtig mål med vores forsøg var at teste, om en eller flere af de simple fosforekstraktionsmetoder, vi 

udførte på restprodukterne (tabel 6.3), korrelerede med den fosforgødningsværdi, vi observerede. Hvis en 

sådan korrelation var tilstrækkelig stærk, ville den eller de simple ekstraktionsmetoder sandsynligvis kunne 

anvendes til at forudsige en forventet gødningsværdi for et givent restprodukt. Ligeledes ville metoden 

kunne anvendes i praksis af landmænd, producenter og leverandører af restprodukter, når det skal 

besluttes, hvilket restprodukt der skal tilføres landbrugsjord som fosforgødning.  

En korrelationsanalyse mellem resultaterne for de forskellige fosforekstraktioner på restprodukterne og 

genfindelserne af fosfor i potteforsøgene blev derfor udført. Analysen viste, at fosforekstraktion med 

bikarbonat gav den mest signifikante korrelation med genfindelsen af fosfor på alle tre jordtyper med 

forholdsvist høje korrelationer (r = 0,58-0,8) (Tabel 6.7). Korrelationsanalysen viste også, at inkubation af 
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produkterne i jord, forinden ekstraktion med både demineraliseret vand og bikarbonat (Inkubation_vand 

og Inkubation_bikarbonat), gav signifikante korrelationer, som var lidt højere end for bikarbonatekstraktion 

direkte på restproduktet.  

Også forholdet mellem calcium og fosfor i restprodukterne viste signifikante korrelationer med genfindelsen 

af fosfor på alle tre jordtyper, men med lavere forklaringsgrad end ekstraktion med bikarbonat. 

Forklaringsgraden blev ikke forbedret ved at kombinere ekstraktionsmetoder med forholdene mellem 

calcium og fosfor og jern + aluminium og fosfor i en multipel regressionsmodel (data ikke vist).  

Brod m.fl. (2015b) fandt også, at ekstraktion med bikarbonat på restprodukter var den bedste metode til at 

forudsige gødningsværdier i en jord med pH 6,9, mens de i en jord med en lavere pH (5,5) fandt, at 

ekstraktion med vand, jernoxidfilterpapir, ammoniumacetat og ammoniumcitrat var de bedste metoder. 

De jorde, som blev anvendt af Brod m.fl. (2015b), var dog ”kunstige”, dvs. lavet ved blanding af sand og 

sphagnumtørv, og hvor pH var manipuleret i laboratoriet.  

Delin (2016) inkluderede ikke bikarbonatekstraktion men fandt, at ekstraktion af fosfor fra restprodukter 

med citrat og ammoniumlaktat groft kunne forklare gødningsværdier (r2 på henholdsvis 0,66 og 0,48). 

Hvorimod et andet studie, hvor fire ekstraktionsmetoder (ammoniumfluorid, saltsyre, bikarbonat og 

jernoxidfilterpapir) blev relateret til gødningsværdier, ikke kunne identificere nogen sammenhæng (r2 var 

mellem 0,03 og 0,20) (Velthof m.fl. 1998). Dette studie testede dog kun en snæver gruppe af organiske 

restprodukter, hvor variationen i gødningsværdier ikke var særligt stor.  

I vores forsøg korrelerede genfindelsen af fosfor i potteforsøget hverken med ekstraktioner med syrer 

(citronsyre, oxalsyre, saltsyre, ammoniumacetat og ammoniumflourid), som generelt ekstraherede store 

mængder af totalfosfor, eller med ekstraktion med demineraliseret vand, som ekstraherede meget lave 

proportioner af totalfosfor. Der er på nuværende tidspunkt i litteraturen kun beskeden evidens for, at visse, 

simple metoder for ekstraktion af fosfor har kunnet bruges til at vurdere gødningsværdien af fosfor i 

restprodukter. Vores undersøgelse er en af de bredeste undersøgelser, der er lavet indtil nu, både med 

hensyn til 1) hvilke analysemetoder der er anvendt, 2) til variationen i de testede restprodukter og 3) til antal 

jordtyper der er testet på. Derfor konkluderer vi, at ekstraktion med bikarbonat på nuværende tidspunkt er 

den bedst egnede metode, og at den kan bruges til en simpel klassificering af restprodukters 

gødningsværdi.  

Analysen direkte på restprodukterne tager ikke højde for samspillet mellem jordtype og gødningsværdi. 

Derfor kan inkubation af produkterne i relevante jordtyper forud for ekstraktion også være en nyttig tilgang 

ved studier af restprodukters fosforgødningsværdi. I vores undersøgelse havde ekstraktion med bikarbonat 

efter inkubation i de tre jordtyper højere korrelationer med genfindelsen af fosfor end ekstraktioner direkte 

på restprodukterne (tabel 6.7). Fordelen ved inkubation er også vist i andre studier (Boen og Haraldsen 
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2013; Duboc m.fl. 2017; Lemming, 2017; Wang m.fl. 2014). Ekstraktion efter inkubation i jord er dog ikke 

egnet i en mere rutinemæssig karakterisering af gødningsværdi til brug i praksis. 

Tabel 6.7 Korrelationskoefficienter (r) for hver jordtype mellem restprodukternes fosforgenfindelse og de 

forskellige fosforekstraktioner udført på restprodukterne opgivet som % af Total-P. Også korrelationerne 

mellem fosforgenfindelsen og forholdet mellem den molære koncentration af fosfor og summen af de 

molære koncentrationer af jern og aluminium (med Al+Fe:P), og mellem den molære koncentrationen af 

calcium og fosfor (Ca:P), og fosfor ekstraheret med demineralisret vand og bikarbonat efter inkubation er 

angivet . Struvit indgår ikke i korrelationerne. Signifikansniveauer: P<0.05 = *, P<0.01=**, P<0.001=***, 

P<0.0001=****. Der er anvendt Spearman-korrelationer, fordi blandt andet fordi data ikke er normalfordelte. 

Tabel er modificeret fra Christiansen m.fl. (fremsendt) 

 

 

6.4 Markforsøg med restprodukter 

I 2015 udførte vi to markforsøg med tilførsel af restprodukter ved dyrkning af vårbyg. Restprodukterne blev 

udbragt og nedpløjet i foråret før såning, og der blev fuldgødsket med kvælstof, kalium og svovl for at isolere 

fosforeffekten. Restprodukterne inkluderede to forskellige slamtyper, struvit, kompost og HalmTræAske. De 

to slamtyper kom fra to forskellige rensningsanlæg, hvor der var anvendt henholdsvis jern (Slam_Fe) og 

aluminium (Slam_Al) som fældningskemikalie. Restprodukterne og resultaterne fra analyser på 

produkterne er nærmere beskrevet i afsnit 6.1.   

Markforsøgene blev udført på to forskellige lokaliteter. Det ene forsøg blev udført i Nordjylland på en 

lerblandet sandjord (JB 4) med fosfortal på 0,8-1,4 og reaktionstal på 6,0-7,2. Det andet markforsøg blev 

udført i Østjylland på en sandblandet lerjord (JB 6) med fosfortal på 1,3-1,6 og reaktionstal på 6,3-6,5.  

  Korrelation med fosfor genfindelse i potteforsøg 

Ekstraktionsmetode Brovst   Årup1   Årup2   

Demineraliseret vand  -0.26 
 

-0.27  -0.38 * 

Bikarbonat 0.74 **** 0.58 ** 0.80 **** 

Resin anionbytter 0.23  0.04 
 

0.11 
 

Citronsyre -0.08 
 

-0.16 
 

-0.08 
 

Ammoniumacetat  -0.04 
 

0.14 
 

0.12 
 

Ammoniumcitrat 0.54 * 0.50 * 0.59 ** 

Al+Fe:P forholdet 0.02 
 

0.02 
 

0.02 
 

Ca:P forholdet 0.49 * 0.45 ** 0.64 *** 

       

Inkubation_vand 0.56 ** 0.68 *** 0.63 ** 

Inkubation_bikarbonat 0.78 *** 0.76 **** 0.88 **** 
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Af figur 6.3 fremgår det, at de to lokaliteter var meget forskellige i forhold til udbytteniveau og respons på 

fosfortilførsel. I forsøget i Nordjylland var der et relativt lavt udbytteniveau på ca. 50 hkg kerne/ha uden 

tilførsel af fosfor. Tilførsel af stigende mængder fosfor resulterede i merudbytter på op til 20 hkg/ha for 

tilførsel af 120 kg fosfor pr. ha. I forsøget i Østjylland lå det generelle udbytteniveau noget højere med 

kerneudbytter på 80-85 hkg/ha, og responskurven for tilførsel af stigende mængder fosfor var væsentligt 

fladere end for forsøget i Nordjylland (Figur 6.3). Fosfortilførslen gav merudbytter i størrelsesordenen op til 

6,5 hkg/ha, men der var generelt ikke signifikant udslag for tilførsel af fosfor.  

 

  

Figur 6.3 Responskurver for forsøgene i henholdsvis Nordjylland og Østjylland  i 2015. Fejllinier viser 

standardafvigelsen (n=4).  

Tilførsel af 60 kg fosfor/ha i enten Tripel-superfosfat eller i restprodukter øgede i stort set alle tilfælde 

udbytterne, men der var stor forskel i størrelsen på øgningen, både mellem produkterne og mellem 

forsøgene (tabel 6.8).  
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Foto 6.5 Fra markforsøget i Brovst, Nordjylland, med tydelig respons af behandling. I venstre side ses tilførsel 

med Slam_Fe (60 kg fosfor/ha) og til højre ses tilførsel med Tripel-superfosfat (80 kg fosfor/ha). Visne planter 

er skel mellem de to behandlinger. Foto af Nina Høj Christiansen.  

I forsøget i Nordjylland gav alle tilførte restprodukter en tydelig og signifikant stigning i udbyttet. Struvit 

havde den største effekt og gav et kerneudbytte stort set på højde med Tripel-superfosfat. HalmTræAske 

og kompost havde de laveste effekter på omkring 40% af effekten af Tripel-superfosfat. Slam_Al resulterede 

i et lidt højere udbytte end Slam_Fe. Forskellen var ikke signifikant, men samme tendens kunne ses i det 

østjyske forsøg (tabel 6.8) og potteforsøg med samme produkter. Generelt har effekterne af restprodukterne 

i dette markforsøg været i god overensstemmelse med potteforsøgene med samme produkter, som er 

beskrevet tidligere i kapitlet.  

I det østjyske forsøg, hvor respons på fosfortilførsel var noget mere beskedent end i det nordjyske forsøg 

(figur 6.3), var udbyttestigningerne for tilførslen af restprodukter også beskedne, og der var ingen 

signifikante forskelle mellem behandlinger (tabel 6.8). Dog var der en lille tendens til, at Slam_Fe, gav et 

udbytte, der var en anelse lavere end udbyttet for Tripel-superfosfat.  
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Tabel 6.8 Udbytte ved tilførsel af ingen fosfor (0 P) eller 60 kg fosfor/ha i enten Tripel-superfosfat eller 

forskellige restprodukter. Gennemsnit af 4 bestemmelser er vist. Tallet efter ± viser standardafvigelsen. 

  Udbytte (hkg kerne/ha) 

  Nordjylland Østjylland 

0 P 48,4 ± 3,0 79,4 ± 3,1 

Tripel-superfosfat 66,3 ± 1,5 82,7 ± 1,4 

Slam_Fe 56,7 ± 0,7 80,9 ± 3,1 

Slam_Al 58,8 ± 2,8 83,8 ± 1,3 

Struvit 64,3 ± 1,6 83,8 ± 2,0 

Kompost 55,9 ± 2,8 82,7 ± 2,4 

HalmTræAske 55,3 ± 3,6 82,5 ± 2,5 

 

Resultaterne af de to markforsøg viser, at effekten af fosfor i restprodukterne såvel som i Tripel-superfosfat 

afhænger af markens generelle behov for fosfor. I en mark med stort behov for tilførsel af fosfor, som i det 

Nordjyske forsøg, er effekten af det specifikke produkt afgørende for udbyttets størrelse. I en mark med 

mindre respons på fosfortilførsel, som i forsøget i Østjylland, er de specifikke egenskaber for restproduktet 

mindre vigtige, og der kan opnås tilfredsstillende udbytter uanset restprodukttype. Samtidig forventes det, 

at det tilførte fosfor vil bidrage til vedligeholdelse af jordens fosforstatus (tekstboks 2.1).  
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7.1 Klassificering og deklarering af gødningsværdi i restprodukter på basis af ekstraktion 

med en opløsning af natriumbikarbonat 

Der er, som vi har beskrevet i kapitel 6, mange udfordringer omkring forsøg, hvor der måles respons i udbytte 

eller fosforoptagelse ved forskellige doser af fosfor til jord. Udfordringerne bliver kun større, når 

gødningskilderne er komplekse og forskelligartede. Responskurver på fosfortildeling især under 

markforhold i Danmark er typisk flade og præget af betydelig variation, fordi jordtypen, jordens 

fosforindhold og andre dyrkningsforhold også spiller en væsentlig rolle for fosforoptagelsen i afgrøden. 

Forsøgene med bestemmelse af fosforgødningsværdi som beskrevet i kapitel 6 blev derfor udført som 

potteforsøg, hvor det er lettere at opnå respons i plantevæksten på tilførsel af fosfor (faktaboks 6.1), I de 

forsøg fandt vi, at gødningsværdien af fosfor i restprodukter var godt korreleret med, hvor stor en andel af 

produktets totalfosfor, som kunne ekstraheres med en natriumbikarbonatopløsning. På denne baggrund 

foreslår vi, at fosfors ekstraherbarhed med en natriumbikarbonatopløsning kan bruges til en klassificering 

af fosforgødningsværdien i restprodukter i tre klasser med henholdsvis høj, mellem og lav gødningsværdi. 

En detaljeret protokol, for hvordan bikarbonatekstraktionen skal udføres, findes i appendiks 1. De tre klasser 

af fosforgødningsværdi er beskrevet i faktaboks 7.1.  

Det er vores overbevisning, at en sådan klassificering af fosforgødningsværdi, hvis den benyttes ved salg 

og valg af fosforgødningskilde, kan være et vigtigt skridt imod en bedre udnyttelse af fosfor i restprodukter 

i Danmark. Datagrundlaget, der understøtter dette forslag, er stadigvæk spinkelt og bør udbygges med test 

af flere restprodukter på flere jorde og flere afgrøder (kapitel 6 og Christiansen m.fl., fremsendt). 
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 Faktaboks 7.  Klassificering af fosforgødningsværdi i restprodukter på basis af en ekstraktion med en 

natriumbikarbonat-opløsning udført som beskrevet i appendiks 1.1 

  

Vi forestiller os, at producenter af restprodukter får restproduktet analyseret for bikarbonatekstraherbart 

fosfor, og deklarerer dette sammen med andre analysedata for produktet på et produktblad. 

Gødningsværdien baseret på ekstraherbarhed af fosfor i en bikarbonatopløsning vil parallelt hermed 

kunne indarbejdes som et vigtigt element i dyrkningsvejledninger for anvendelsen restprodukter, som 

udvikles og anvendes i rådgivningstjenesten. Dyrkningsvejledninger er nærmere beskrevet i afsnit 7.2, og 

eksempler på dyrkningsvejledninger udarbejdet som en del af GØDP-projektet er vist i appendiks 2 til 4. 

Klassificering af gødningsværdi, som er foreslået i tekstboks 7.1, er anvendt på de produkter, vi har 

undersøgt i kapitel 6 (tabel 7.1). Også fem husdyrgødningstyper (kvæggylle, svinegylle, fjerkrægødning, 

minkgødning direkte fra stald og tynd minkgylle fra tank), som er blevet analyseret med den foreslåede 

bikarbonatmetode, indgår i tabel 7.1. Husdyrgødningerne indgik i et potteforsøg med måling af 

fosforgødningsværdi i 2018 som en del af GØDP-projektet. Foreløbige resultater fra potteforsøgene viser, 

at gødningsværdierne bestemt i potteforsøget stemmer overens med ovennævnte klassificering af 

Fosfor ekstraheret med 

natriumbikarbonatopløsning 

(% af total fosfor)  

Gødnings-

værdiklasse 

Tolkning af gødningsværdiklasse 

0-5% Lav Der kan ikke forventes nævneværdig optagelse af 

det tilførte fosfor i førstkommende afgrøde. Det er 

sandsynligt, at en del fosfor frigives til jordpuljen over 

en længere tidsperiode. Hvor meget, der vil frigives 

og tidshorisonten herfor vil variere. 

5-30% Medium Der kan forventes en vis optagelse af det tilførte 

fosfor i førstkommende afgrøde. Det er sandsynligt at 

en stor andel af det fosfor, der ikke frigives i første 

dyrkningssæson, vil indgå i jordpuljen på lige fod 

med letopløselige fosforkilder inden for en kort 

årrække.  Restprodukter i denne klasse er velegnede 

til jorde, der har god fosforstatus, som ønskes 

vedligeholdt. 

>30% Høj Der kan forventes en optagelse af fosfor i  

førstkommende og efterfølgende afgrøder, som i 

store træk svarer til den man kan opnå med fosfor i 

handelsgødning 
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gødningsværdi. Gødningsværdien af fosfor var høj i alle husdyrgødningerne på nær i minkgødning 

opsamlet direkte fra stald, der viste en lidt lavere gødningsværdi både ved ekstraktion og i 

dyrkningsforsøget (tabel 7.1).  

Tabel 7.1 Klassificering af fosforgødningsværdi med natriumbikarbonatmetoden på restprodukter. 

Restprodukterne er identiske med dem, som indgik i forsøgene beskrevet i kapitel 6 og er suppleret med 

fem husdyrgødningstyper, som indgik i ikke-færdigopgjorte forsøg i 2018.  

Gødningsværdiklasse bestemt 

med bikarbonatekstraktion 

Restprodukter i denne klasse 

Lav Blød råfosfat 

Biokul af kød- og benmel 

Medium Slam, jernfældet (Slam_Fe) 

Slam, Aluminiumfældet (Slam_Al) 

Biokul af slam og halm (Biokul_Slam) 

Kød- og benmel (Kødbenmel) 

Komposteret køkken-/have-/parkaffald (Kompost) 

FMCslam 

(Struvit)* 

Minkgødning, direkte fra bur 

Høj 

 

 

 

 

 

Novogro 

Aske fra halm-træ (HalmTræAske) 

Kvæggylle 

Svinegylle 

Fjerkrægødning 

Minkgylle tynd fraktion 

Minkgylle (tynd fraktion fra tank) 

*Vi anbefaler, at gødningsværdien af struvit ikke vurderes ud fra bikarbonatanalysen, og det blev udeladt af 
korrelationerne, der ligger til grund for denne klassificering (kapitel 6 og Christiansen m.fl., fremsendt). Struvit er et langt 
mindre komplekst gødningsprodukt end de øvrige restprodukter og betragtes lovgivningsmæssigt på linje med 
handelsgødning i konventionelt landbrug (faktaboks 3.3). Gødningsværdien af fosfor i struvit er generelt høj og 
karakteriseres bedst ud fra viden om kornstruktur og -størrelse (se kapitel 8). 
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7.2 Dyrkningsvejledninger 

Som en del af GØDP-projektet er der udarbejdet dyrkningsvejledninger for brug af restprodukter, som skal 

fungere som en hjælp til landmænd og konsulenter, der ønsker at vide mere om brugen af restprodukter 

og deres gødningsvirkning. Dyrkningsvejledningerne udarbejdet af SEGES, og de er tilgængelige på 

www.landbrugsInfo.dk og som bilag til denne rapport (appendiks 2 til 4).  

Der er udarbejdet tre forskellige vejledninger:  

• Dyrkningsvejledning for anvendelse af restprodukter (appendiks 2) 

• Dyrkningsvejledning for anvendelse af spildevandsslam (appendiks 3) 

• Dyrkningsvejledning for anvendelse af komposteret husholdningsaffald og haveparkaffald 

(appendiks 4).  

 

Den generelle vejledning for anvendelse af restprodukter (appendiks 2) skal give et overblik over forskellige 

restprodukter, og hvad man skal være opmærksom på ved brugen af dem. Dette inkluderer en oversigt 

over typiske indhold af forskellige næringsstoffer og en overordnet vurdering af gødningsværdien af 

næringsstofferne kvælstof, fosfor og kalium, samt en oplistning af eventuelt andre positive egenskaber ved 

produkterne. Indledningsvist er der også en oversigt over fordele og ulemper ved anvendelse af 

restprodukter. Dernæst følger en mere uddybende forklaring af, hvordan man generelt kan vurdere 

virkningerne af specifikt kvælstof og fosfor dels ud fra forsøg lavet med produkterne og dels ud fra analyser 

på det specifikke produkt. Derudover indeholder vejledningen også et afsnit om organisk stof og en 

vurdering af produkters bidrag til organisk stof i jorden. Afslutningsvist er der et kort afsnit, som oplister 

relevant lovgivning i forhold til brugen af restprodukter.  

 

De to mere specifikke vejledninger om spildevandsslam (appendiks 3) og komposteret husholdningsaffald 

og haveparkaffald (appendiks 4) fokuserer på de to forskellige typer af restprodukter og deres 

gødningsvirkninger og egenskaber. Begge typer af produkter dækker over en ret stor forskellighed og 

variation, og det giver udfordringer i forhold til at lave konkrete vejledninger. I de fleste tilfælde vil der derfor 

også være angivet et relativt bredt interval for eksempelvis typiske indhold af næringsstoffer eller forventet 

gødningsvirkning. Ud over indhold af næringsstoffer og information om forventede gødningsvirkninger 

indeholder de to vejledninger også afsnit om organisk stof, relevante bedriftstyper, opbevaring, udbringning 

og et konkret eksempel på udbragte mængder af næringsstoffer.  

7.3 Gødningsværdi på lang sigt 

Langtidsvirkning af fosfor i restprodukter er endnu vanskeligere at måle, og det har ikke været muligt at 

dokumentere langtidseffekter klart inden for dette projekts rammer.  Der er for nyligt gennemført 

undersøgelser af den langsigtede tilgængelighed af fosfor i de langvarige gødningsforsøg på Askov 

http://www.landbrugsinfo.dk/
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Forsøgsstation (Jing m.fl., 2019). Her findes der parceller, der kun er gødet med handelsgødning siden 1894 

og andre parceller, der kun er tilført husdyrgødning (Christensen og Thomsen, 2014). Undersøgelsen blev 

gennemført i majs, der er en afgrøde, hvor tilgængeligheden af fosfor har stor betydning for den tidlige 

vækst. Undersøgelsen viste, at koncentrationen af vandekstraherbart fosfor i jorden er omtrent den samme, 

hvor sammenlignelige mængder af fosfor er tilført enten som handelsgødning eller kvæggylle, gennem 

mange år (Figur 7.1). Jing m.fl. (indsendt) fandt en god sammenhæng mellem udbyttet af majs og den 

målte koncentration af vandekstraherbart fosfor i jorden (Figur 7.1). Disse resultater tyder på, at der på 

længere sigt kan regnes med samme plantetilgængelighed af fosfor tilført i husdyrgødning, som af fosfor 

tilført i handelsgødning. I mange restprodukter findes fosfor i forskellige former, der minder om fosfor i 

husdyrgødning, og det må forventes i nogen grad at opføre sig som fosfor tilført i husdyrgødning. 

På lang sigt forventes tilgængeligheden af fosfor i de fleste restprodukter derfor at være på højde med 

handelsgødning, fordi langt størstedelen af det tilførte fosfor forbliver i de øverste jordlag, hvor det kan 

bidrage til planternes fosforforsyning. Tab af fosfor fra dyrkningslaget er meget beskedne (mindre end 0,5 

kg P/ha/år). 

 

Figur 7.1 Tørstofudbytte i majs relateret til vandekstraherbart fosfor i jord, samt vandekstraherbart fosfor målt 

i jord fra parceller med tilførsel af samme mængde fosfor i henholdsvis handelsgødning (NPK) og 

husdyrgødning i langvarige gødningsforsøg på Askov forsøgsstation (Jing m.fl. 2019). I forsøget er anvendt 

varierende niveauer af gødning gennem mange år (½, 1, 1½).  
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8 Tilpasning af struvit og slam fra renseanlæg som fosforgødning 

Peter Balslev1 og Nina Høj Christiansen2 

1Aarhus Vand 
2Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

 

Spildevandsslam indeholder kvælstof og fosfor i forskellige kemiske sammensætninger, både opløst i vand 

og bundet til eller i partikler. Når slam udrådnes i et biogasanlæg, mineraliseres en del af det organisk 

bundne fosfor og kvælstof til de uorganiske former ortho-fosfat (PO4
3- ) og ammonium (NH4

+) opløst i 

vandfasen. Når slammet efterfølgende afvandes ved en mekanisk proces, bliver produktet afvandet slam 

og rejektvand. Rejektvandet er råstoffet for en struvitproduktion, men struvit kan også dannes spontant flere 

andre steder på et renseanlæg (se også faktaboks 3.3). 

Den kemiske betegnelse for struvit er: MgNH4PO4:6H2O 

Struvit indeholder således foruden ammonium, fosfat og magnesium også vand, som indgår i 

krystalstrukturen (krystalbundet vand). Dette har stor betydning for struvits varmebestandighed. Vandet 

begynder nemlig at fordampe fra struvitmolekylerne allerede ved en temperatur på 50 °C, hvorved 

struvitmolekylet nedbrydes (Sarkar, 1991).  

Flere undersøgelser har vist betydelig variation i gødningsværdien af fosfor i struvit (fx Bonvin m.fl., 2015; 

Talboys m.fl., 2016). Denne variation er sandsynligvis relateret til, hvor hurtigt struvit opløses i jord-

plantesystemet. De egenskaber ved struvitprodukter, som forventes at påvirke opløseligheden, er 

kornstørrelsen og renheden, og disse egenskaber afhænger direkte af produktionsforholdene.  

Jordegenskaber, der kan have betydning for struvitkorns opløsning i jord, er jordens pH. Hertil kommer, at 

en voksende afgrøde løbende kan fjerne fosfat og ammonium, hvilket også vil fremme opløsningen, 

ligesom planter og mikroorganismers udskillelse af organiske syrer, protoner og andre ioner kan have 

betydning. 

8.1 Struvitproduktion 

I Danmark findes der i øjeblikket fire renseanlæg, hvor der produceres struvit fra rejektvandet. I rejektvandet 

findes allerede fosfat og ammonium, og struvit udfældes ved at tilsætte en opløsning af magnesiumklorid 

(MgCl2) i et molforhold mellem magnesium og fosfor på ca. 1,3. Herefter justeres pH til 7,5-8 med en base, 

typisk natriumhydroxid eller ved at strippe CO2 fra rejektvandet. De fire anlæg og deres produktion og den 

teknik, de anvender, er vist i tabel 8.1. Tre af disse anvender fluidbed-teknologi til separation af 

struvitpartikler også kaldet struvit-pellets, medens det fjerde anlæg benytter en anden teknologi i en fuldt 
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omrørt tank. Herved dannes kun finkornet materiale (partikler <0,5 mm), som drænes men ikke tørres 

yderligere. 

I GØDP-projektet har vi arbejdet med at identificere mulighederne for at kontrollere den fysiske udformning 

af produktet struvit i anlæg, der benytter fluidbed-teknologi. 

Tabel 8.1 Danske renseanlæg, der producerer struvit ud fra rejektvand.  

Anlægsnavn Indvielsesår Produktion 
Kg P/dag 

Årsproduktion 
ved konstant 
drift, ton fosfor 

Teknologi, tørringgrad og 
pelletstørrelse af struvit-
produktet 

Åby renseanlæg 2013 15-45 10 Fluidbed pellets, Tørret,  
1-2 /2-3 mm 

Herning renseanlæg 2015 20-60 15 Fluidbed pellets, Tørret,  
1-2 mm 

Helsingør renseanlæg 2016 10-15 5 Krystallinsk, Drænet, < 1mm 

Marselisborg renseanlæg 2018 50-100 27 Fluidbed pellets, Tørret, 2-3 mm 

 

8.2 Sortering af struvit-pellets efter størrelse i fluidbed  

Princippet ved fluidbed-teknologi er, at man benytter et opadgående væskeflow i en cylinder, hvorved de 

partikler, der findes i væsken, bliver sorteret på basis af deres sedimentationshastighed. Sedimentations-

hastigheden bestemmes af partiklernes størrelse, massefylde og form. Hvis massefylden er ens for alle 

partikler, som den vil være for struvit-pellets, og man antager, at alle partiklerne er kugleformede, kan 

sedimentationshastigheden beskrives ved Stokes lov om friktion på kugleformede partikler. For et 

struvitanlæg med fluidbed kan dette omsættes til en tabel med sedimentationshastigheder for pellets i 

forskellige størrelser som er vist i figur 8.1. 
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Figur 8.1 Sedimentationshastighed for struvitpellets efter Stokes lov 

I procesanlægget benyttes recirkulationen af rejektvandet på anlægget til at skabe veldefineret, 

opadgående strømningshastighed i den zone, hvor struvit høstes fra anlægget. Herved sikres, at der høstes 

pellets af den ønskede størrelse. Partikler, der er mindre, vil have en lavere sedimentationshastighed og 

bliver derfor trængt højere op i reaktoren, mens partikler, der er større, vil synke længere ned. Ved at høste 

i den nederste sektion sikrer man således, at det kun er de største partikler, der udtages.  Partiklerne udtages 

løbende. 

8.3 Dannelse af pellets 

For at der overhovedet kan udtages partikler af en bestemt størrelse, er det helt essentielt, at partikler 

dannes. Derfor skal det sikres, at der sker en tilvækst af partikler med netop den ønskede størrelse. Dette har 

vist sig at være kritisk i driften af anlægget. Uregelmæssigheder ved tilsætning af kemikalier, flow og 

opblanding kan lokalt skabe betingelser, der fuldstændigt ”overdøver” dannelsen af større partikler. De 

parametre i produktionsprocessen, som påvirker dannelsen, er beskrevet i det følgende.  

8.3.1 Betydning af kemikalieopblanding 

Der skal ske en effektiv opblanding af kemikalieopløsninger og rejektvand for at sikre, at der ikke opstår alt 

for store områder i reaktoren med overmætning og risiko for spontan udfældning af mange små partikler. 

Man arbejder i teorien med en induktionstid i reaktoren, hvor der endnu ikke sker nogen udfældning. Efter 

denne sker der en dannelse af primærpartikler, medmindre de opløste ioner møder allerede eksisterende 

partikler, hvorpå de kan udfælde. Mødet med mindre partikler sikrer således, at partiklerne vokser i størrelse, 

frem for at der blot fældes flere nye små partikler. Effektiv opblanding sikres ved en kombination af 

fortynding af fældningskemikalierne, før de doseres, og ved at regulere på cirkulationen af rejektvandet i 

reaktoren. 
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8.3.2 N:P forholdets betydning  

Flere forfattere har anført, at molforholdet mellem NH4 og PO4 påvirker balancen mellem nydannelse og 

vækst af eksisterende pellets (for eksempel Regi m.fl. 2001). Dette er ikke undersøgt specifikt, men det kan 

overordnet set fortolkes med udgangspunkt i kemiske ligevægtsbetragtninger (Le Chatelier’s princip) 

(faktaboks 8.1), hvor overmætning med en eller flere af reaktanterne på den ene side af ligevægten driver 

denne mod udfældning af struvit på den anden side. Normalt er der molmæssigt langt mere ammonium 

end fosfat i rejektvand – typisk mellem 10 og 20 gange mere N end P. Dette princip betyder desuden, at 

proceshastigheden og effektiviteten for udfældningen af fosfor som struvit stiger med indholdet af 

ammonium. På et tidspunkt bliver koncentrationen af ammonium dog så høj, at udfældningen sker mere 

eller mindre spontant og derfor giver mange små krystaller i stedet for pellets.  

 Faktaboks 8.1 Den kemiske ligevægt mellem opløst og udfældet struvit 

 

8.3.3 Overfladebelastning 

Specifik belastning af partiklernes overflade i en struvitreaktor har betydning for, om der kan dannes nye 

små partikler, eller om struvit udfældes på eksisterende partikler, så partiklerne vokser (Regy m.fl., 2001). 

Denne grænse varierer mellem 5 til 20 g struvit/m2/døgn afhængig af reaktanternes koncentrationer og af 

temperaturen. Hvis man vil sikre sig, at der dannes større partikler, skal man overholde denne grænseværdi. 

Dette har også den væsentlige betydning, at det er vanskeligt at starte en reaktor op, når der ikke ved start 

findes en vis mængde struvit-pellets i reaktoren. 

8.3.4 Betydning af pH-styring  

pH har betydning for koncentrationen af de ioner, der indgår i dannelsen af struvit (tekstboks 8.1). pH-

værdier påvirker især forholdet mellem ammonium og ammoniak og protoniseringen af fosfationen i 

væsken, hvilket kan forrykke koncentrationerne af disse ioner væk fra det, der er optimalt for udfældning 

af struvit. 

pH-værdier omkring 9,5 til 10 giver den laveste opløselighed af struvit, og dermed principielt den største 

effektivitet af processen (Ohlinger m.fl., 1998, Imtiaj m.fl., 2004). pH-værdier over 8 giver dog så stor 

proceshastighed, at det er vanskeligt at styre dannelsen af den rette partikelstørrelse ved de typiske 

koncentrationer af ammonium og fosfat i rejektvand. 

Den kemiske ligevægt mellem opløst og udfældet struvit: 

Mg2+ + NH4
++ HPO4

2- + 6H2O ↔ MgNH4PO4:6H2O(S) + H+ 

Når koncentrationen af reaktanterne på venstre side af pilen bliver høj forskydes ligevægten mod højre 

og struvit udfældes. Koncentrationen af ammonium-ionen (NH4
+), der kan fraspalte et proton (H+) og 

hydrogenfosfationen (HPO4
2-), der både kan fraspalte og binde protoner, påvirkes direkte af væskens 

pH værdi og derfor påvirker pH også udfældningen af struvit.  
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8.3.5 Fraseparering af organisk stof (slam, TOC, tungmetaller, hygiejnisering) 

Det kan være problematisk at styre struvitudfældning og separation i medier, der indeholder større 

mængder af suspenderet materiale f.eks. slampartikler. Dette er eftervist på struvitanlæggene ved Åby 

renseanlæg og Herning renseanlæg, hvor suspenderet materiale indfangede mindre struvitkrystaller og 

transporterede dem ud af reaktionszonen i fluidbed-reaktoren (resultater ikke vist). Suspenderet materiale 

kan også blive indkapslet i struvitkorn eller kan forhindre udfældningen af struvit på overfladerne af pellets. 

Sker dette, reduceres anlæggets produktion af struvit. I forbindelse med GØDP-projektet har vi på anlægget 

i Åby fundet, at rejektvandet maksimalt må indeholde 500 til 1000 mg suspenderet materiale/liter. I de 

perioder, hvor denne værdi er kraftigt overskredet (i forbindelse med opstart af udstyr og i tilfælde af andre 

uregelmæssigheder i driften af afvandingsudstyret), reduceres produktionen af struvit væsentligt. På Åby 

renseanlæg er der, for at forebygge dette problem, installeret et mekanisk filter (FSM Centerflow rist) med 

hulstørrelse på 1 mm i filterdugen (Foto 8.1). Dette har givet en tilstrækkelig god fjernelse af suspenderet 

materiale og bidrager samtidig til, at struvitproduktet er fri for større urenheder. 

 

Foto 8.1 Mekanisk filter (FSM Centerflow rist) på Åby renseanlæg (foto: Aarhus Vand) 
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8.4 Efterbehandling 

Når struvitkornene er høstet fra fluidbed-reaktoren, skal de skylles, drænes og tørres. Skylning sker på en 

vibrationssigte med renset spildevand (Foto 8.2). Afdræning sker på et perforeret transportbånd, og tørring 

foretages gennem en tromletørrer (Foto 8.3). 

Gennem processen, hvor struvit skylles, afdrænes og tørres, bliver størstedelen af organiske urenheder 

fjernet, og det færdige produkt er ensartet og uden synlige urenheder. 

  

Foto 8.2 Tørret struvit før og efter etablering af filtrering af rejektvandet. Der er ikke målt antallet af 

urenheder, da dette varierer kraftigt afhængigt af driften af slamafvandingsudstyret. Foto: Peter Balslev 
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Foto 8.3 Drænbånd og vibrationssigte, Åby renseanlæg (Foto: Aarhus Vand) 

 

Foto 8.3 Tromletørrer til struvit, Herning renseanlæg (Foto: Peter Balslev) 
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8.4.1 Tørring   

Tørring er væsentlig for kvaliteten af struvit. Lagerstabilitet opnås kun, hvis struvit er tilstrækkeligt tørt, da den 

ellers vil klumpe. Lugtgener fra rester af rejektvand og eventuel overlevelse af mikroorganismer reduceres 

væsentligt under tørring selv ved moderat varme, som skal benyttes ved tørring af struvit. Analyser af 

bakterier og virus i struvit viser, at der er et højt kimtal, men ingen eller kun lave værdier af sygdomskim 

(Tabel 8.2). 

Tabel 8.2 Analyse af sygdomskim i struvit 

Mikroorganisme Antal kolonidannende 

enheder (CFU)/gram 

Enterococcer 2500 

E.Coli  140 

Salmonella  ikke fundet 

Campylobacter spp.  Ikke fundet 

 

8.4.2 Sigtning 

Selvom høst af struvit fra en fluidbed-reaktor principielt er af en given størrelsesfraktion, vil der altid følge 

mindre partikler og urenheder med for eksempel i form af strå og -flager fra biofilm. Vi har på anlæggene 

i Herning og Aarhus kun én sigtning af den våde fraktion, hvor der sker et gennemfald af små partikler. De 

små partikler returneres til reaktoren. Større partikler udtages alle til tørreprocessen efter en afdræning. Lette, 

store partikler (hår, strå og flager) bliver herefter blæst ud af det halvtørre struvit og fanges i en cyklon i 

ventilationssystemet.  

8.5 Kvalitet af struvit-pellets og slam i anlæg med struvitproduktion  

Da struvit indeholder 12,6% fosfor og kan leveres i handelsgødningslignende form, er det et gødnings-

produkt, som kan være relevant at benytte i mange dyrkningssystemer. Hårdheden af struvitkorn fra 

fluidbed-teknologien er generelt tilstrækkelig, til at de kan tåle spredning med en kunstgødningsspreder. 

Dette er dog ikke testet i forsøg.  

Den kornstørrelse, som kan opnås ved fluidbed-processen i Herning og Åby på maksimalt 3 mm, er ikke 

helt stor nok til, at der kan forventes optimal spredning med en gængs kunstgødningsspreder. Større 

kornstørrelse vil kræve større reaktorer, fordi opholdstiden af struvitkornene øges, men herved øges 

samtidigt udgifterne til recirkulation i reaktoren væsentligt, da såvel den samlede masse af struvit som 

sedimentationshastigheden af de enkelte korn øges.  

Fjernelse af fosfor og ammonium i form af struvit påvirker kvaliteten af slammet. Et mindre fosforindhold i 

slammet kan være fordelagtigt, når slammet skal udbringes på landbrugsjord, idet der må tilføres en 
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slammængde, der svarer til 30 kg fosfor/ha. Ved et lavere fosforindhold i slammet må der derfor køres en 

større slammængde ud per arealenhed, hvorved der kan spares transportomkostninger, og der kan tilføres 

mere slamkulstof per arealenhed. En ulempe kan til gengæld være, at slammet ikke længere overholder 

kvalitetskravene omkring tungmetalindhold i Affald-til-Jord-bekendtgørelsen (Miljø og Fødevareministeriet 

2018) og derfor ikke længere må udbringes på landbrugsjord. 

8.6 Fosforfrigivelse fra tre kornstørrelser af struvit og slam før og efter struvitproduktion 

Vi har udført to forsøg, der belyser, hvad kornstørrelsen betyder for fosforfrigivelsen fra struvit. Et forsøg i vand 

med fosforopsamling med en anionbyttermembran og et forsøg med inkubation af de forskellige 

kornstørrelser i jord. I inkubationsforsøget med jord undersøgte vi også fosforfrigivelsen fra spildevandsslam 

udtaget fra Herning renseanlæg før og efter implementering af struvitproduktion (Henholdsvis Slam_Før og 

Slam_Efter) for at afklare, hvorvidt fosfor fjernet fra slammet med produktionen af struvit påvirkede 

fosforfrigivelsen fra slammet. Vi forventede, at fosforfrigivelsen fra struvit afhang af kornstørrelsen, således 

at frigivelsen ville være langsommere, når kornstørrelsen blev større. Vi forventede endvidere, at 

fosforfrigivelsen fra slam ville være langsommere efter fjernelse af struvit end frigivelsen fra slam før 

fjernelse af struvit. 

Struvit, som indgik i forsøget, var produceret ved Åby spildevandsrensningsanlæg, og spildevandslammet 

havde oprindelse ved Herning renseanlæg. 

I forsøget med opløsning af struvit i vand brugte vi anionbyttermembraner mættet med bikarbonationer til 

at opsamle det fosfor, der frigives fra struvit. Vi skiftede anionbyttermembranen ud efter bestemte 

tidsintervaller.  Efterfølgende frigøres fosfor fra membranen i et kendt volumensyre, hvorefter 

fosforkoncentrationen måles. Der er givet flere detaljer om dette forsøg i faktaboks 8.2. Dette forsøg viser, 

om størrelsen af struvitkornene påvirker, hvor hurtigt kornene opløses 

Faktaboks 8.2 Forsøg med fosforfrigivelse i vand til anionbyttermembran 

 

For hver struvitkornstørrelse afvejedes 0,1 g struvit, som blev tilsat 30 ml vand, 2 strimler af ionbytter-

membran (2x6cm) mættet med bikarbonationer, som har stor affinitet for fosfationer. Blandingen rystes i 

rysteapparat. Efter 1, 2½, 5, 26, 72 og 144 timer blev strimlerne udskiftet. Fosfor bundet til de brugte strimler 

blev elueret med en saltsyreopløsning, og fosforkoncentration blev målt i eluatet. Fosforkoncentrationen 

blev brugt til at beregne, hvor meget fosfor der var blevet frigivet fra struvit til hvert af tidspunkterne for 

udskiftning. Forsøget blev lavet med to gentagelser. 
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Foto 8.54 Forberedelserne til forsøget i radioaktivt isotoplaboratorium. Radioaktivt mærket fosfor (33P) 

blandes i jorden. Foto af Nina Høj Christiansen.  

I et inkubationsforsøg med en sandjord fra St. Jyndevad (pH 6,4) undersøgte vi ved brug af en teknik med 

radioaktivt mærket fosfor (33P) (Nanzer m.fl., 2014) fosforfrigivelsen fra struvitkorn med forskellig størrelse og 

slam til forskellige tidspunkter. Fordi jordens fosfor blev mærket med 33P, kunne vi kvantificere andelen af 

fosfor, der efterfølgende blev ekstraheret fra den inkuberede jord, som kom fra henholdsvis den mærkede 

jord og fra det ikke-mærkede struvit eller slam.  
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Foto 8.6 De tre forskellige størrelser på struvit anvendt i forsøget. Foto af Nina Høj Christiansen. 

Struvit og slam blev tilført til jord i en mængde svarende til 50 mg fosfor/kg jord i følgende seks 

behandlinger: (1) vandopløseligt fosfor KH2PO4, (2) struvitpulver, (3) struvitkorn 0,5-1 mm, (4) struvitkorn >2 

mm, (5) slam før struvitfældning og (6) slam efter struvitfældning. En syvende behandling var en reference, 

hvor der ikke blev tilført fosfor til jorden. Alle behandlinger blev udført med fire gentagelser. På tre 

tidspunkter efter tilsætning (3 dage, 21 dage og 56 dage) ekstraherede vi fosfor fra jorden med vand. 

Vandekstraktionerne blev udført med et jordvæskeforhold på 1 gram jord til 50 ml vand, som blev rystet i 

en time. Ud fra den specifikke, radioaktive aktivitet af det ekstraherede fosfor kunne vi beregne, hvor meget 

af det ekstraherede fosfor der stammede fra henholdsvis jord, struvit og slam.  

8.6.1 Resultater af fosforfrigivelsesforsøgene 

Allerede efter 1 times ekstraktionstid var der forskel, på hvor meget fosfor der blev opløst fra de tre forskellige 

struvitkornstørrelser, og forskellen øgedes med tid (figur 8.2). For alle ekstraktionstider havde den lille 

kornstørrelse ’pulver’ den højeste fosforfrigivelse, og den store kornstørrelse >2 mm havde den laveste 

fosforfrigivelse.  
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Figur 8.2 Fosfor frigivet fra struvit og samlet op med anionbyttermembran i % af tilført fosfor med tre struvit-

kornstørrelser (>2 mm, 0,5-1 mm og ’pulver’). (Middelværdi for 2 gentagelser er vist, og fejllinjen viser 

standardafvigelsen. 

For inkubationsforsøget er den andel af det vandekstraherbare fosfor, som stammer fra de forskellige 

fosforkilder efter henholdsvis 3, 21 og 56 dage, vist i figur 8.3. Ved kornstørrelse >2mm var frigivelsen efter 

3 dage meget beskeden, og først efter 56 dage var den på højde med frigivelsen fra den vandopløselige 

fosforkilde. Frigivelsesmønstret for struvit i pulverform lignede frigivelsen fra vandopløseligt fosfor næsten til 

forveksling. For struvitkornstørrelsen 0,5-1 mm var andelen høj og ret ens for alle tre tidspunkter. Samlet set 

indikerer vores forsøg, at finkornet struvit vil kunne frigive fosfor lidt hurtigere, men i praksis kan forventes 

samme virkning på alle kornstørrelser som for handelsgødning.  De to slamtyper viste en generelt lavere 

fosforfrigivelse end vandopløselig fosfor og struvitfosfor og der var ingen forskel mellem de to slamtyper 

(figur 8.3).  
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Figur 8.3 Andel af vandekstraherbart fosfor, der stammer fra gødning, målt på forskellige tidpunkter efter 

tilførsel til en sandjord af struvit med forskellig partikelstørrelse og slam udtaget med og uden forudgående 

fjernelse af struvit. Middelværdi for 4 gentagelser er angivet. Fejllinjen viser standardafvigelsen.  

Både forsøget med opløselighed i vand til anionbytter til opsamling af frigivet fosfor og inkubationsforsøget 

viser, at frigivelsen af fosfor fra struvit sker hurtigere jo mindre kornstørrelsen er. Frigivelsen af fosfor fra 

spildevandsslam var betydeligt lavere end for struvit og handelsgødning. Der var derimod ingen forskel 

mellem fosforfrigivelsen fra slam før og efter struvit fældning i inkubationsforsøget. Dette kan skyldes, at 

struvitanlægget i Herning endnu var i opstartsfasen, og at der kun var fjernet en meget beskeden mængde 

struvit fra ”slam_efter” sammenlignet med ”slam_før”. 
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9.1 Kan fosfor i restprodukter erstatte forbruget af handelsgødningsfosfor? 

Danmark er et landbrugsland med en stor og specialiseret husdyrproduktion. Derfor strømmer der store 

mængder fosfor gennem landbrugssektoren, og dansk landbrugsjord er gennem tiden tilført fosfor i 

overskud. Landbrugsjorden indeholder derfor i dag en stor, og for planteproduktionen, vigtig pulje af fosfor 

(figur 2.2 og figur 2.3). I årene 2014-2016 skete den største tilførsel af fosfor til landbrugssektoren via 

fodermidler til husdyrene (38 tusind ton årligt). I samme periode udgjorde importen af handelsgødning 13 

tusind ton fosfor årligt. Dette resulterede i et overskud på 16 tusind ton, som er tilgået landbrugsjordens 

fosforpulje (figur 2.2, Vinther og Olsen 2018). I opgørelsen af Vinther og Olsen (2018) angives, at 

landbrugsjorden kun blev tilført knap 3 tusind ton fosfor med restprodukter (benævnt ”organisk affald” i figur 

2.1). Dette tal er mindre, end det som fremgår af kapitel 3 og f.eks. Blicher-Mathiesen m. fl. (2018). Der er 

bred enighed om, at alle estimater af fosfortilførsler til landbrugsjorden med restprodukter, generelt er 

behæftet med stor usikkerhed. Usikkerheden beror på skønnene over, hvor stor mængde restprodukt der 

bringes ud, på den koncentration af fosfor, der er knyttet til hvert enkelt restprodukt og på hvilke 

fraktionsbetegnelser og grupperinger der er anvendt i de forskellige opgørelser. I kapitel 3 i denne rapport 

findes opdaterede estimater for de fosforholdige restprodukter, som potentielt kan udnyttes i Danmark. 

Samlet set udgør de potentielle mængder godt 11 tusind ton fosfor årligt, og den mængde der 

genanvendes i Danmark i dag, skønnes at være omkring halvdelen. Herudover har vi også en fosforreserve 

i fosforholdige askebjerge. En fuld udnyttelse af disse potentielle mængder, kunne erstatte næsten al import 

af handelsgødningsfosfor. Det vil dog næppe ske, medmindre der tages initiativer, som understøtter øget 

udnyttelse af fosfor i restprodukter, og det er der flere årsager til: 
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• Gødningsværdien af handelsgødningsfosfor er velkendt og sikker. Det er den ikke altid for 

fosfor i restprodukter. 

• Handelsgødningsfosfor er let at håndtere, lugter ikke og er velegnet til stort set alle afgrøder. 

Det gælder ikke for mange af restprodukterne. 

• Prisen for handelsgødningsfosfor på 11-12 kr./kg i 2018 er ikke steget nævneværdigt, til trods 

for at råfosfat er en knap resurse, der er på EU’s liste over råmaterialer af kritisk betydning (EC, 

2014f). 

• Frygt for at restprodukter indeholder uønskede stoffer, som på sigt kan skade produktionen. 

• Der er store mængder ubehandlet og afgasset husdyrgødning ”på markedet”, hvor 

gødningsværdien af såvel fosfor som andre næringsstoffer er høj og velkendt. 

• De nye fosforlofter, der direkte regulerer tilførslen af fosfor til landbrugsjorden, har givet ekstra 

fokus på fosforregnskabet på bedrifterne, som kan påvirke muligheden for at afsætte fosfor i 

restprodukter negativt. 

• Det er omkostningstungt at høste biomasser fra naturarealer og udvinde fosfor fra 

askebjergene.    

 

9.2 Øget udnyttelse af fosfor i restprodukter forudsætter kendskab til produkternes 

gødningsværdi på kort sigt og på lang sigt 

Manglende kendskab til gødningsværdien af fosfor i restprodukter er en væsentlig barriere for landbrugets 

vilje til at aftage fosforholdige restprodukter. Fosfor er, som bekendt, et meget reaktivt element, der i mange 

situationer danner tungt opløselige forbindelser. Det gælder i dansk landbrugsjord, som nominelt 

indeholder fosfor, der principielt kunne dække mange års forbrug, men hvor jorden på trods heraf alligevel 

ikke altid kan frigive fosforet hurtigt nok til at dække afgrødens behov. Fosfor i mange restprodukter kan 

umiddelbart være tungt opløseligt i f.eks. vand, men opløseligheden i vand er ikke altid retningsgivende 

for, hvordan fosforet frigives i jord med en voksende afgrøde. Tilgængelighed af fosfor i restprodukter, såvel 

som i jord, er altså IKKE et trivielt spørgsmål, hvilket denne og mange andre rapporter gennem tiden også 

har vist. På denne baggrund var det et vigtigt mål i GØDP-projektet at undersøge gødningsværdien, samt 

at finde en simpel analysemetode til at klassificere gødningsværdien af fosfor i restprodukter. De 

gennemførte forsøg viser, at man med rimelig sikkerhed kan klassificere gødningsværdien af fosfor i 

restprodukter med en simpel ekstraktion med natriumbikarbonat. Metoden kan, hvis den implementeres 

bredt i landbruget og blandt producenter af restprodukter, øge dyrkningssikkerheden, når restprodukter 

anvendes som fosforgødningskilde. 

Gødningsværdien af fosfor bestemmes typisk for den førstkommende afgrøde efter tilførslen. Denne korte 

tidshorisont for gødningsværdibestemmelse er især vigtig på jorde med lav fosforstatus, hvor jordens evne 
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til at frigive fosfor til afgrøder er utilstrækkelig, og når der dyrkes afgrøder med stort fosforbehov i en 

begrænset del af vækstsæsonen. Dette gælder for eksempel for majs, der typisk tildeles en startgødning af 

fosfor i forbindelse med såning. I stort set alle andre tilfælde er det principielt vigtigere at vurdere 

gødningsværdien på længere sigt. Dokumentation for den langsigtede gødningsværdi er svær at opnå, 

men for stort set alle restprodukter anser vi det som en rimelig antagelse, at gødningsværdien på lang sigt 

vil være tilnærmelsesvis 100%, idet produkterne med tiden vil opløses og fosforet ender med at indgå i 

jordens puljer på lige fod med handelsgødningsfosfor.  

 

9.3 Reel øget udnyttelse af fosfor i restprodukter og andre gødningskilder sker kun, hvis 

også jordens fosforpuljer inddrages i gødningsplanlægningen 

Af det fosfor en given afgrøde optager et givent år, stammer under 20 procent fra den nyligt tilførte gødning, 

medens resten leveres af jordens fosforpulje. På jorde, der har en passende fosforstatus, vil jorden kunne 

levere alt det fosfor, afgrøden har brug for, og gødskning er principielt overflødig det enkelte år. Når der 

gives fosfor til sådanne jorde, er det for at vedligeholde jordens fosforpulje af hensyn til kommende 

afgrøder. Fosfor i restprodukter vil derfor være velegnede gødningskilder på disse jorde.  

Det er velkendt, at jordens pH har betydning for, hvor hurtigt specielt calciumbundet fosfor opløses, og 

gødningsværdien af restprodukter med calciumbundne fosfater vil derfor påvirkes af jordens pH. Studierne 

i GØDP-projektet har vist, at også andre jordegenskaber påvirker den umiddelbare gødningsværdi af fosfor 

i restprodukter. Det er ikke afklaret, hvad det er for jord-egenskaber, der spiller ind, men det kan være 

relateret til jordens geologiske oprindelse. Derfor er det vigtigt, at man opnår væsentligt bedre kendskab til 

det samspil, der er mellem planter, forskellige jordtyper og fosforgødningskilder, herunder også hvordan 

samspillet udvikler sig over tid.  

Der er, som nævnt, gemt store reserver af gødningsfosfor i dansk landbrugsjord. For at opnå en bæredygtig 

udnyttelse af fosfor, bør jordens fosforpulje tages med i ligningen, når der gødskes. Der bør principielt ikke 

tilføres fosfor i overskud til jorde, der allerede har en høj status. Den skæve fordeling af husdyrproduktionen, 

både som den er i dag, og som den har været historisk, giver store udfordringer med fosforoverskud i 

Vestdanmark og fosforunderskud i Østdanmark. Der er derfor brug for teknikker og tiltag der øger 

mulighederne for at kunne tildele fosfor efter det reelle behov (se også Poulsen m.fl. 2019). 
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9.4 Recirkulering af fosfor er et vigtigt element i cirkulær bioøkonomi 

Der lægges i dag stor vægt på at gøre vores samfund uafhængigt af fossile ressourcer ved at erstatte disse 

med biobaserede produkter. Dette kan naturligvis kun opnås, hvis essentielle næringsstoffer som fosfor 

recirkuleres og udnyttes optimalt.  

En grundsten her er, at direkte tab af fosfor minimeres mest muligt. Derfor bør affaldsprodukter med højt 

fosforindhold ikke ende på deponi eller som fyldstof i beton og vejbelægninger, sådan som det sker i nogle 

tilfælde i dag. Dette har også længe været et fokusområde for Miljøstyrelsen og vigtige aktører på 

affaldsområdet, som Brancheforeningen Genanvend Biomasse, Innovationsnetværket for Biomasse 

(IMBION) ,  Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) og  Dansk Kompetencecenter for Affald of 

Ressourcer (DAKOFA). Der arbejdes således også med et vejledende fosfor-hierarki, som en parallel til 

affalds-hierarkiet, netop med henblik på at sikre, at fosfor værdsættes tilstrækkeligt, som et essentielt og 

ikke substituerbart næringsstof. Og der arbejdes med at udvikle mere avancerede teknikker, hvor man kan 

udvinde fosfor i rene mineralske former adskilt fra uønskede tungmetaller.  Også i Aarhus Universitets Center 

for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) arbejdes der med udnyttelse og recirkulering af biomasser med det formål 

at føre restprodukternes indhold af næringsstoffer tilbage til landbruget. 

Fosfor tabes også fra landbrugsjorden til vandmiljøet. Tabet er af beskeden størrelsesorden sammenlignet 

med, hvor meget fosfor der cirkulerer i landbrugssektoren, og det sker diffust i landskabet, hvilket gør det 

vanskeligt og dyrt at begrænse tabet. Sikkert er det dog, at eliminering af fosforoverskuddet, en forbedret 

fordeling og en øget udnyttelse af fosfor i landbrugssektoren alt andet lige, på den lange bane, vil bidrage 

til at reducere tabet fra landbrugsjord til vandmiljøet. 

 

9.5 Værdien af fosfor i restprodukter 

En øget genvinding og recirkulering af fosfor i Danmark isoleret set udfordres af det faktum, at der er 

overskud af fosfor i dansk landbrug. Hvis man i landbruget kunne fordele det fosfor der allerede findes i 

form af husdyrgødning, så tilførslen i hver mark svarede til det fjernede fosfor, ville der ikke være plads til at 

aftage fosfor fra andre sektorer. Lokalt kan det lade sig gøre at afsætte andre sektorers restprodukter til 

gødningsformål, men for mange typer af restprodukter modtager landmanden i dag betaling for at 

modtage produktet. For at fosfor i restprodukter får værdi, er det derfor nødvendigt at 

aftageren/landmanden har et reelt behov for fosfor, og at aftageren/landmanden kan have fuld tillid til, at 

det tilførte fosfor har en virkning. Det er også vigtigt at huske på at i forhold til at modtage f.eks. 

husdyrgødning, så er der en hel del ekstra administration forbundet med at modtage restprodukter. Der skal 

indgås kontrakter, indtegnes udspredningsarealer på kort og fremsendes information til kommunen.  Derfor 

vil restprodukter aldrig kunne prissættes på lige fod med handels- og husdyrgødning. Helt generelt for alle 
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gødningsprodukter gælder det, at transportomkostningerne skal holdes i ave, og det kræver, at 

koncentrationen af næringsstoffer i produktet skal være høj. 

Struvitproduktion på renseanlæg er et eksempel på, at fosfor kan genvindes og afsættes som gødnings-

produkt med en værdi der næsten matcher prisen på handelsgødningsfosfor. Produktionen af struvit løser 

samtidig et problem med ukontrolleret udfældning de forkerte steder i renseanlægget. Struvitkornene er 

tørre, lagerfaste og koncentrationen af fosfor er høj. Derfor er transportomkostningerne også relativt lave og 

den beskedne mængde struvit, der er produceret i Danmark indtil nu på 15-20 ton P, har kunnet afsættes 

til en pris på 6-21 kr./kg P. Når struvit udvindes, reduceres slammets indhold af fosfor. Det kan være en 

fordel, såfremt slammet stadig lever op til kravene i slambekendtgørelsen med hensyn til indhold af 

cadmium, idet der så må udbringes flere ton slam pr. arealenhed. Herved reduceres transport- og 

udspredningsudgifterne for slammet. Men fjernelse af fosfor med struvit kan også være en ulempe, hvis det 

resulterer i, at slammet efterfølgende ikke lever op til slambekendtgørelsen og derfor ikke længere må 

udbringes på landbrugsjord. I den situation vil den samlede genanvendelse af fosfor i slam reduceres. Det 

er derfor vigtigt til stadighed at søge at minimere inputtet af uønskede tungmetaller til renseanlæggene 

også i anlæg med struvitproduktion.   

 

9.6 Økologisk jordbrug får brug for fosfor 

I dag er det kvælstof, som står øverst på mange økologers ønskeliste, men det varer ikke længe før fosfor, 

især på planteavlsbedrifterne i Østdanmark, forventes at blive et eftertragtet næringsstof. Det økologiske 

areal vokser i Danmark, og mange restprodukter skal i spil for at skaffe nok fosfor til fortsat vækst. Men 

økologerne har færre valgmuligheder end man har i konventionelt landbrug, når det gælder brug af 

restprodukter som gødning til afgrøderne. Den største tilladte kilde til fosfor i restprodukter, som økologerne 

må anvende, er kød- og benmel, og den næststørste kilde er det kildesorterede madaffald (figur 3.1). 

Biogasanlæggene i Danmark er interesserede i madaffaldet, da det har energipotentiale, men da flertallet 

af biogasanlæg også anvender biomasser, som ikke er anført i økologivejledningens bilag 1, vil økologerne 

ofte være udelukkede fra at anvende den afgassede biomasse som gødning. Der arbejdes derfor målrettet 

på at etablere rene økologiske biogasanlæg eller parallelle linjer på eksisterende anlæg. Udnyttelsen af 

biomasser fra naturarealer er et tema, når der diskuteres næringsstofkilder til de økologiske marker, men 

det vil ofte være vanskeligt at bjerge og er derfor omkostningstungt. 

Der er fra økologisk side stor interesse for at få struvit godkendt til brug på de økologiske marker. Det kunne 

være en genvej til at få adgang til fosforet i spildevandsslam, som ikke må udbringes på økologiske marker.    
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9.7 Retvisende analyser af fosfor er essentielle for korrekt opgørelse af samfundets 

fosforstrømme 

Kvaliteten af de analyser, der ligger til grund for opgørelserne af samfundets fosforstrømme, er uhyre vigtig, 

da upræcise eller fejlagtige opgørelser uundgåeligt vil føre til forringet udnyttelse og risiko for øgede tab af 

fosfor (se også kapitel 5). Et eksempel på dette er, hvis en kemisk analyse underestimerer det totale indhold 

af fosfor i et slutprodukt, f.eks. efter forbrænding. Så vil en del af det fosfor, der fandtes i udgangsmaterialet, 

ikke blive medregnet i det videre regnskab. Det er derfor vigtigt, at der til stadighed arbejdes med 

kvalitetssikring af kemiske analyser i forhold til de produkter der analyseres. Beskrivelsen af disse metoder 

bør være tilstrækkeligt grundige, gerne så de kan standardiseres via de kendte standardiseringsorganer 

(ISO/CEN). Analysekvalitet må aldrig tages for givet, og der skal løbende følges op og kvalitetsikres. 
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Appendiks 1  Protokol for bikarbonatekstraherbart fosfor (P) i restprodukter  

Gitte Holton Rubæk1, Lene Skovmose Andersen1, Nina Høj Christiansen1, Maria Risager Jensen2  
1Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
2 Eurofins  

 

1. Formål og anvendelsesområde 

Fosfor ekstraheres med en bikarbonatopløsning svarende til den, der også bruges ved bestemmelse af 

fosfortallet (Rubæk og Christensen, 2017). Efterfølgende destrueres ekstraktet før måling af 

fosforkoncentrationen. Herved måles både det organiske og uorganiske fosfor i bikarbonatekstraktet. 

Resultatet angives som mg bikarbonatekstraherbart fosfor per g tørstof. Det bikarbonatekstraherbare fosfor 

kan efterfølgende anvendes til fastsættelse af gødningsværdien af fosfor i restprodukter. Til dette formål 

kræves også en bestemmelse af restproduktets totalfosforindhold. Gødningsværdien estimeres ud fra, hvor 

stor en procentdel af restproduktets totale fosforindhold der kan ekstraheres med bikarbonat (se kapitel 5 i 

denne rapport).  

 

2. Princip 

Fosfor ekstraheres fra restproduktet med en 0,5 M natriumbikarbonatopløsning med pH 8,5 i præcist 30 

minutter ved 20°C ± 1°C. Herefter separeres produkt fra ekstraktionsvæsken. Ekstraktionsvæsken, som kan 

være mørkfarvet, oplukkes før fosforkoncentrationen måles. Oplukning kan foretages på flere måder: (A) 

ved oplukning i autoklave efter tilsætning af peroxodisulfat svarende til måling af totalfosfor i vand (ISO 

6878:2004(E)), (B) ved direkte måling på ICP efter tilsætning af salpetersyre eller (C) på en destruktionsblok 

ved 250oC i en blanding af koncentreret svovlsyre og perklorsyre, 

Ved at måle på totalfosfor i oplukket ekstrakt frem for kun at måle opløst uorganisk fosfor direkte i ekstraktet, 

som man gør, når jordprøver analyseres for fosfortallet (Rubæk og Kristensen, 2017), undgås problemer 

med måling i eventuelt mørkfarvet ekstrakt.  

 

3. Reagenser 

Alle reagenser skal være af analytisk kvalitet, og der skal anvendes demineraliseret vand. Fortyndingsrør, 

flasker og lignende skal være egnede til fosforanalyser (ikke frigive eller binde fosfat). Glasvarer skal være 

syreskyllede og må ikke vaskes i fosforholdig sæbe.  
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Reagenser til ekstraktionen 

3.1. 2M Natriumhydroxyd opløsning 

Afvej 40 g natriumhydroxydtabletter (NaOH) til en 500 ml målekolbe. Opløs under omrøring i 250 ml vand. 

Nedkøl og tilsæt vand til en endelig volumen på 500 ml.   

3.2 Opløsning til ekstraktion (0,5M NaHCO3) 

Opløs 84 g natriumhydrogencarbonat (NaHCO3, Mw: 84,01 g/mol) i ca. 1000 ml dem. vand. Juster under 

omrøring pH til 8,50 ± 0,02 med 2M natriumhydroxydopløsningen (3.1). Tilsæt vand til slutvolumen på 2000 

ml. Opløsningen skal fremstilles frisk hver dag.   

Reagenser til oplukningsmetode A 

Reagenser og målemetode findes beskrevet i ISO 6878:2004(E) 

Reagenser til oplukningsmetode B 

3.3 Salpetersyre opløsning 3,44 M (15,6%) 

Hæld ca. 300 ml destilleret vand i en 500 ml målekolbe. I stinkskabet tilsættes forsigtigt 120 ml 65% 

salpetersyre (HNO₃), bland og fyld op til mærket med destilleret vand.  

Reagenser til oplukningsmetode C 

3.4.  0,2M Svovlsyre 

Hæld ca. 500 ml vand i en 1000 ml målekolbe. I stinkskab tilføjes forsigtigt og under omrøring 10 ml 

koncentreret (95-97%) svovlsyre (H2SO4). Tilføj vand op til en volumen på 1000 ml. Opløsningen bruges til 

nulstilling, reference og skyllevæske ved måling på spektrofotometer og til eventuelle yderligere 

fortyndinger. 

3.5 Reagensopløsning 

a. Molybdatopløsning: Opløs 26 g ammoniumheptamolybdat-tetrahydrat, ((NH4)6Mo7O24 ·4H2O) i 65 

ml vand.  

b. Antimonopløsning: Opløs 0,7 g kaliumantomon(III)oxidtartrat (K(SbO)C4H4O6 ·5H2O) i 25 ml vand. 

c. Svovlsyre: I et stinkskab tilsættes forsigtigt og under omrøring omkring 56 ml koncentreret svovlsyre 

(95-97%) i ca. 80 ml demineraliseret vand, og nedkøl derefter til stuetemperatur.  

d. Reagensopløsning: Bland under kraftig omrøring opløsning ”a” og ”b” i den fortyndede svovlsyre 

”c” og fyld op med demineraliseret vand til en volumen på 250 ml. Vær opmærksom på, at der 

ikke ødsles med vand til skylning m.v., da man så nemt ender med at overfortynde. Opbevar 

reagenset ved en temperatur på 2-5°C i mørk glasflaske af resistent glas. Opløsningen er holdbar 

i mindst to måneder på køl, eller til den ikke er klar mere. 
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3.6 Ascorbinsyreopløsning 

Opløs 40 g ascorbinsyre, C6H8O6, i demineraliseret vand og fortynd til en volumen på 200 ml. Opbevar 

opløsningen i en mørk glasflaske ved en temperatur på 4°C. Opløsningen er da holdbar i flere uger og kan 

anvendes så længe, den er farveløs. 

3.7 Fosforstamopløsning (50 mg P/l) 

Tør kaliumdihydrogenfosfat, KH2PO4, i en time ved 105°C. Opløs 0,2197 g i demineraliseret vand til en 

volumen på 1000 ml i en 1000 ml målekolbe. Opbevares på køl. Delmængde udtages til dagligt brug. 

3.8 Standardopløsninger 

Fremstil standardopløsninger med PO4-P koncentrationer fra 0 til 5 ppm som vist i tabel 1. Brug fosfor-

stamopløsningen (3.9) i de mængder, der er anvist i tabel 1 og tilsæt i 100 ml målekolber. Kolberne fyldes 

halvt med demineraliseret vand, hvorefter 5 ml koncentreret (95-97%) svovlsyre (H2SO4) tilsættes. Kolberne 

fyldes til mærket med vand og fortyndes yderligere 5 gange f.eks. på fortyndingsapparat før 

reagenstilsætning og måling på spektrofotometer.  

Tabel 1 Koncentrationer af P i standardopløsningerne og mængde af fosforstamopløsningen (3.9), der skal 

fortyndes til en volumen på 100 ml for at opnå denne koncentration.  

PO4-P koncentrationer (mg P/l) 0 0,125 0,25 0,5 1 2,5 5 

 

Mængde fosfor-stamopløsning 

 (3.9) der afpipetteres (ml) 0 0,25 0,5 1 2 5 10 

 

3.9 Pyrofosfat opløsning (100 mg P/l) (Til kontrol af destruktion på blokken)  

Opløs 0,3600 g Na4P2O7 ·10H2O (Mw: 446,06 g/mol) i demineraliseret vand i en 500 ml målekolbe. 

Kemikaliet må IKKE tørres, da krystalvand ellers tabes.  
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4. Særligt udstyr 

• Kuglemølle.

• Roterende rysteapparat ”end-over-end” med en rotationshastighed på 20 ± 2 omdrejninger per

min.

• Vægt, der kan afveje med fire decimalers nøjagtighed.

• Centrifuge, der kan centrifugere ved 3000 rpm.

• 0,45 µm filtre.

• Afhængigt, af hvilken oplukning der vælges:

o Metode A: Autoklave og spektrofotometer, der kan måle lysabsorbans ved en

bølgelængde på op til 890 nm.

o Metode B: Apparat, der bygger på inductively coupled plasma (ICP-teknologi) forud for

detektion af P og andre elementer.

o Metode C: Blok til destruktion (f.eks. Digestion System 40 1016, Digester, Tecator, FOSS,

Denmark), stinkskab med vandskyl og spektrofotometer, der kan måle lysabsorbans ved

en bølgelængde op til 890 nm.

5. Analysens udførelse 

5.1 Forbehandling af materiale 

Restprodukterne tørres ved max. 40°C til konstant vægt. Herefter sigtes de i en 2 mm sigte, og en 

repræsentativ delprøve formales i kuglemøllen, indtil materialet er ensartet og egnet til præcis afvejning af 

0,100 - 0,120 g materiale. Præcis tidsangivelse er ikke mulig pga. de meget forskelligartede produkter. 

5.2 Ekstraktion 

Forbered referencer (blindprøver) uden tilsat produkt, som gennemgår samme procedure. 

Der afvejes 0,100-0,120 g formalet restprodukt (vægt noteres) i 50 ml centrifugerør. Der tilsættes 20 ml 0,5M 

NaHCO3 ekstraktionsopløsning (3.2). Ekstraktionsvæskens temperatur skal være 20°C ± 1°C under hele 

ekstraktionen. Lige efter tilsætning af ekstraktionsopløsning lukkes centrifugerørene og sættes på 

rysteapparatet ”end-over-end” som er indstillet til 20 ± 2 omdrejninger/min. Prøverne rystes i præcist 30 

minutter og centrifugeres umiddelbart herefter (3000 rpm., 5 min, 20 ± 1°C). Herefter filtreres supernatanten 

i 0,45 µm filter i 20 ml vials til senere analyse. Håndteringstid fra centrifugering til filtrering må ikke overstige 

30 minutter.  

5.3 Destruktion, måling og beregning 

Der er tre muligheder (A, B eller C) for åbning og måling at total P i ekstraktet. Hvilken, der vælges, er 

underordnet. 
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A. Oplukning med peroxodisulfat i autoklave som vandanalyse

Ekstraktet fortyndes med vand 50 gange (Yderligere fortyndinger (ff2) kan være nødvendige) og måles 

som totalfosfor i en vandprøve efter destruktion i autoklave med peroxodisulfat som beskrevet i ISO 

6878:2004(E). 

Det bikarbonatekstrahbare P, som mg P/g tørret restprodukt, kan nu bestemmes 

• P ekstraheret (mg/g afvejet produkt) = Koncpr*ff2/ Mafvejet

hvor Koncpr er koncentrationen af fosfor målt i den fortyndede prøve efter ISO6878:2004(E), ff2 er 

fortyndingsgraden ud over de specificerede af ekstraktet, og Mafvejet er afvejet stofmængde i gram til 

ekstraktion til ekstraktion. 

B. Åbning og måling på ICP efter tilsætning af salpetersyre

Ekstraktet fortyndes 25 gange med vand. Yderligere fortyndinger (ff3) kan være nødvendige. Fra det 

fortyndede ekstrakt udtages 5 ml som tilsættes 5 ml 3,44 M salpetersyre (3.3) og fosforkoncentrationen 

måles i dette fortyndede, forsurede ekstrakt med ICP-teknologi f.eks. ICP-OES (inductively coupled plasma 

- optical emission spectrometry). Koncentrationen af salpetersyre i måleopløsningen skal svare til

syrekoncentrationen i den blanke opløsning, der bruges ved ICP-målingen. 

Det bikarbonatekstraherbare P, som mg P/g tørret restprodukt, kan nu bestemmes 

• P ekstraheret (mg/g afvejet produkt) = Koncpr*ff3/ Mafvejet

hvor Koncpr er koncentrationen af fosfor målt i den fortyndede prøve med ICP-teknologi, ff3 er 

fortyndingsgraden af ekstraktet ud over den specificerede fortynding, og Mafvejet er afvejet stofmængde i 

gram til ekstraktion til ekstraktion 

C. Oplukning med perklorsyre og svovlsyre på destruktionsblok ved 255°C

Der afpipetteres 1 ml ekstrakt og 9 ml vand til destruktion på blokken i dertilhørende pyrexglas. 

Forbered en kontrol med en fosforstamopløsning (3.7) 50 ppm (0,5 ml) uden tilsat produkt, som gennemgår 

af samme procedure. 

Forbered en kontrol med en pyrofosfatopløsning (3.9) 100 ppm (0,250 ml) uden tilsat produkt, som 

gennemgår af samme procedure. 

I stinkskab med vandskyl tilsættes der 0,5 ml koncentreret (95-97%) svovlsyre (H2SO4) og 1 ml koncentreret 

(70-72%) perklorsyre (HClO4) og blandingen destrueres efter programmet angivet i tabel 2. Efter 

destruering, og når ekstraktets temperatur er mindre end 80°C, tilsættes 9,5 ml dem. vand til de 0,5 ml 
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svovlsyre, der er tilbage, efter at perklorsyren er dampet af, og blandingen (i alt 10 ml) mixes på en Vortex 

mixer.  

Tabel 2 Program for indstilling til destruktion på blok (Digestion System 40 1016, Digester, Tecator, FOSS, 

Denmark). 

Step 1 Temp 130 °C Ramp 0.15 Time 1.00 

Step 2 Temp 255 °C Ramp 0.35 Time 0.08 

Step 3 Temp 0 °C Ramp 0 Time 0 

Destruktionsopløsningen fortyndes den fem gange med vand. Yderligere fortynding laves herefter i 0,2 M 

svovlsyre (3.4).  

Til 5 ml af den med vand fortyndede prøve og til standarderne (3.8) tilsættes 50 µl ascorbinsyreopløsning 

(3.6) og 50 µl molybdatreagens (3.5), som mixes på Vortex mixer og derefter står i 30 minutter før måling 

ved 890nm på spektrofotometer.  

Nulstil spektrofotometret med 0,2 M svovlsyreopløsning (3.4). Standarderne måles, og standardkurven 

kontrolleres. Hvis blindprøver har en absorbans, der er større end 0,004, skal analyserne gentages. Tjek da 

for kontamineret udstyr.  

Mål prøverne og notér absorbanser. 

Udfør lineær regression på de målte absorbanser for standardrækken og de tilhørende kendte P 

koncentrationer i henhold til følgende ligning: 

1) Absst = a x Koncst + b,

hvor Absst er den målte absorbans for hver standardopløsning, Koncst er den kendte koncentration (mg P/L) 

af P i standardopløsningerne, a er hældningen der bestemmes for den lineære regressionslinje, og b er den 

lineære regressionslinjes skæringspunkt på y-aksen. 

Fra ligning (1) kan prøvernes P-koncentration nu bestemmes: 

2) Koncpr = (Abspr – b)/a,

hvor Koncpr er P-koncentrationen (mg P/L) i prøven og Abspr er den målte absorbans i prøven ved 890 nm. 

Den samlede bikarbonatekstraherede P (mg P/g tørret restprodukt) kan nu bestemmes: 

3) P ekstraheret (mg/g afvejet produkt) = ff1*Koncpr/ Mafvejet
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hvor ff1 er fortyndingsfaktor for yderligere fortyndinger foretaget efter destruktion, og Mafvejet er afvejet 

stofmængde i gram til ekstraktion til ekstraktion. 

6. Bemærkninger

Denne protokol er udarbejdet ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, som en del af et GØDP-projekt 

finansieret af GUDP.  

Under selve metodeudviklingen har vi anvendt oplukning med metode C. Efterfølgende har vi testet, at de 

hyppigere, anvendte oplukningsmetoder A og B giver sammenlignelige resultater.  

Selve bikarbonatekstraktionen er nært beslægtet med den klassiske jordekstraktionsmetode, der 

internationalt kaldes ”Olsen P” (ISO11263) og i Danmark kaldes Ptallet (Rubæk og Kristensen, 2017), men 

afviger væsentligt herfra mht. måling af fosfor i ekstraktet.  

For anvendelse som indikation for restproduktets gødningsværdi, skal det her estimerede 

bikarbonatekstraherbare fosfor i mg P/g tørstof angives som % af restproduktets totale fosfor indhold. 
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Dyrkningsvejledning for anvendelse af restprodukter 

SEGES har udarbejdet en række dyrkningsvejledninger for forskellige restprodukter. Tabel 1 giver 
en oversigt over for forskellige restprodukter, herunder typiske indhold af næringsstoffer. I tabel 2 er 
de enkelte restprodukter vurderet i forhold til deres egenskaber som gødnings- og 
jordforbedringsmiddel. Tabellerne vil løbende blive opdateret med flere restprodukter.   

Denne vejledning er en generel vejledning for anvendelse af restprodukter. Vejledningen beskriver, 
hvad man generelt skal være opmærksom på ved anvendelse af restprodukter, samt hvordan man 
vurderer gødningseffekten af produkterne. Ved anvendelse af restprodukter skal man altid tjekke, 
om produkterne og anvendelsen kan overholde lovgivningen. Leverandøren skal kunne garantere 
og dokumentere dette og skal udlevere en deklaration på det leverede produkt.  

Tabel 1. Typiske indhold af tørstof og næringsstoffer i forskellige restprodukter. 

Tabel 2. Vurdering af forskellige restprodukters egenskaber som gødning og jordforbedringsmiddel. 

Fordele og ulemper ved anvendelse af restprodukter 
Fordele 
• Billig gødningskilde, som ofte indeholder en

række forskellige næringsstoffer 
►

Nogle restprodukter kan modtages gratis, mens 
prisen pr. kg N og P i handelsgødning er 
henholdsvis ca. 6 og 12 kr. pr. kg. (priser pr. aug. 
2018) 

• Mange restprodukter indeholder organisk stof 
og medvirker derfor til forbedret jordstruktur ► Især relevant for planteavlsbrug, som ikke har

modtaget husdyrgødning eller nedmuldet halm. 
• Medvirker til øget recirkulering af begrænsede 

ressourcer  ► Eksempelvis fosfor er karakteriseret som et af 20
”kritiske råmaterialer” af EU

Ulemper 
• Sværere at håndtere end handelsgødning

►
Afhænger af typen af restproduktet. Det kan 
være mere besværligt at håndtere i 
gødningsregnskabet. 

• Sammensætning af næringsstoffer passer 
ikke afgrødens behov ► Supplér op med handelsgødning eller andet

restprodukt

Total-N NH4-N P K Mg S Ca C

Spildevandsslam 15-25 10-15 1-3 6-10 1-2 1-3 1-3 10-15 40-100 10-20 5-10 1-2
Kompost (m. husholdsaffald) 60-80 10-20 1-2 2-6 3-8 1-2 1-3 15-30 100-200 5-15 10-20 1-5
Kompost (kun haveparkaffald) 60-80 3-6 0-1 0,5-1,5 1-4 0,5-1,5 0,4-1 5-15 50-150 1-2 15-25 10-15
Halmaske 50-100 - - 5-20 40-150 - - - - - - -
Fertigro ® 20 11 - 1,5 1,5 - 6 - - - - 5-10

Produkt
kg pr. ton i foreliggende vare

Tørstof 
(%)

C/N-
forhold

N/P- 
forhold 

NH4-N-andel 
(% af total-N)

N-gødning P-gødning K-gødning Org. Stof/Jordforb. 

Spildevandsslam ++ ++ - ++
Kompost (m. husholdsaffald) + + +++ +++
Kompost (kun haveparkaffald) - - + +++
Halmaske - ++ +++ -

Kan anvendes til (1-3 +'er efter egnethed)
Produkt
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• Sværere at vurdere gødningseffekten end af 
handelsgødning ► Ja. Dyrkningsvejledningerne her kan hjælpe til en

bedre vurdering af gødningsvirkningen
• Svært at indpasse på husdyrbrug

►
Ja, restprodukter er mest velegnede til
planteavlsbedrifter

Vurdering af gødningsvirkning 
Gødningsvirkningen af restprodukter kan være svær at vurdere. Dels fordi produkterne har en 
kompleks sammensætning af næringsstoffer i forskellige former. Og dels fordi der kan være en stor 
variation indenfor de enkelte produkter. Erfaringer fra forsøg med produkterne kan dog give et godt 
indtryk af gødningsvirkningen. Men for nye restprodukter, eller for produkter, hvor der er en stor 
variation i produktets indhold og egenskaber, kan analyser af produktet være en hjælp til at vurdere 
gødningsvirkningen.  

Kvælstof 
Virkningen af kvælstof fra restprodukter afhænger af de former som kvælstoffet findes på i 
restproduktet. Således afhænger virkningen dels af, hvor stor en andel af det totale kvælstof, der 
udgøres af uorganisk kvælstof, som er umiddelbart tilgængeligt for optagelse, og dels af 
omsætteligheden af det organisk bundne kvælstof.  

Hvis produktet indeholder en stor del uorganisk kvælstof (over 50 pct.), så vil virkningen typisk svare 
til, eller være lidt større, end andelen af det uorganiske kvælstof. Dette er f.eks. tilfældet for mange 
gylletyper. I de fleste restprodukter er andelen af uorganisk kvælstof dog typisk lavere end 50 pct. 
For disse vil omsætteligheden af det organiske bundne kvælstof være afgørende for virkningen.  

En vigtig parameter for omsætteligheden af det organisk bundne kvælstof er C/N-forholdet, dvs. 
forholdet mellem kulstof og kvælstof i produktet. I dag deklareres restprodukter ikke med C/N-
forholdet, men SEGES arbejder for at det skal blive en del af en standardanalyse. C/N-forholdet er 
dog typisk for bestemte type restprodukter, så det generelle niveau kan findes i de pågældende 
dyrkningsvejledninger.  

Førsteårsvirkning 

For velkendte produkter, som er afprøvet i forsøg, kan førsteårsvirkningen vurderes ud fra 
forsøgsresultater. Dette vil være beskrevet i de enkelte dyrkningsvejledninger. For nye produkter, 
eller restprodukter med stor variation i indholdene af næringsstoffer, kan en analyse af C/N-forholdet 
bruges til en grov vurdering af virkningen ifølge ovenstående tabel. Et lavt C/N-forhold (mindre end 

Den forventede kvælstofvirkning kan vurderes ud fra C/N-forholdet 

Førsteårsvirkning Eftervirkning 1. år Samlet eftervirkning 
efter 10 år 

►
Lavt C/N-forhold
(mindre end 5) 

► God virkning på over
60% af det tilførte N

► mindre end 5 % af
det tilførte N ► 10-15 % af tilført N

►
Medium C/N-forhold
(5 til 10) 

► Virkning på omkring
35-60 % af det tilførte N

► 5-10 % af det
tilførte N ► 15-25 % af tilført N

►
Højt C/N-forhold 
(over 10)  

► Lav virkning på under
35 % af det tilførte N

► 10-20 % af det
tilførte N ► 25-30 % af tilført N
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5) betyder en hurtig omsættelighed og dermed en ret høj førsteårsvirkning. Eksempler på produkter
med lavt C/N-forhold er kød- og benmel eller protamylasse. Omvendt vil et høj C/N-forhold (større
end 10) betyde en vanskeligere omsættelighed og dermed en lavere frigivelse af kvælstof og dermed
en lavere virkning. Dette vil for eksempel være tilfældet for de fleste typer af kompost. Et medium
C/N-forhold (5-10) vil være at finde i eksempelvis spildevandsslam.

Eftervirkning 

Eftervirkningen af en gødningstilførsel i årene, der efterfølger udbringningsåret, skyldes en langsom 
frigivelse af kvælstof som følge af mineralisering af organisk bundet kvælstof. For organiske 
gødninger med lave C/N-forhold vil eftervirkningen typisk udgøre en større del af den samlede 
virkning, end for produkter med høje C/N-forhold. Se også vurderingen af eftervirkningen i 
ovenstående tabel. Typisk er eftervirkningen af en enkelt tilførsel ikke så stor, men ved gentagne 
tilførsler over flere år, kan der opnås en større, akkumuleret eftervirkning. Som tommelfingerregel 
kan man regne med en eftervirkning på 15 procent af tilførslen af organisk bundet kvælstof i andet 
år efter tilførslen og ca. 5 procent i tredje år efter tilførslen.  

De lovgivningsmæssigt fastsætte udnyttelseskrav 

De lovgivningsmæssigt fastsatte udnyttelsesprocenter indbefatter både udnyttelsen i 
udbringningsåret og den akkumulerede eftervirkning. For spildevandsslam er den 45 %, mens den 
for komposteret husholdningsaffald er 20%. For alle andre typer organisk gødning er den 40 %. For 
komposteret haveparkaffald er kravet dog 0 %. 

Fosfor 
Gødningsvirkningen af fosfor varierer en del mellem forskellige produkter og afhænger af, hvor hårdt 
fosforet er bundet i produktet. Hvor kritisk man skal være i forhold til at kende et produkts 
fosforgødningsvirkning, afhænger af, hvordan produktet skal bruges og af jordens fosforstatus.  

Hvis produktet skal bruges som vedligeholdelsesgødning på en jord med middel eller højt fosfortal 
(fosfortal over 2,0 på lerjord og 3,0 på sandjord til afgrøder uden særligt behov, kan man ofte være 
mindre kritisk i forhold til den specifikke gødningsvirkning. Det skyldes, at fosforet i det fleste 
produkter kan blive tilgængeligt over tid. På jorder med lav fosforstatus, eller ved tilførsel til 
fosforfølsomme afgrøder, skal man derimod være opmærksom på førsteårs-effekten af fosfor i det 
specifikke produkt. 

Fosforgødningsvirkningen vurderes bedst ud fra forsøg lavet med produktet. For produkter, som 
endnu ikke er afprøvede i forsøg eller produkter, der varierer meget i deres sammensætning, vil det 
være hensigtsmæssigt med en laboratorieanalyse, som kan bruges til at vurdere 
gødningsvirkningen. En ekstraktion med natriumbikarbonat (samme analyse som bruges til at 
bestemme fosfortal i jord) kan give en indikation af fosfosforgødningsvirkningen. SEGES arbejder 
for at restprodukter fremover skal deklareres med resultatet af en sådan analyse, og der vil derfor 
følge en opdatering af vejledningen her.    

Andre næringsstoffer 
Mange restprodukter indeholder ikke kun kvælstof og fosfor, men også en lang række makro- og 
mikronæringsstoffer, som bidrager til jordens frugtbarhed. Disse er også væsentlige at inddrage, når 
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man vurderer værdien af at tilføre et restprodukt til jorden. Læs mere om produkternes indhold under 
dyrkningsvejledningerne for de enkelte produkter.  

Organisk stof 
Tilførsel af organisk stof er især aktuelt på jorde med kornbaserede sædskifter, hvor der traditionelt 
ikke er blevet tilført organisk stof, dvs. som ikke har fået husdyrgødning, eller hvor halmen er blevet 
fjernet gennem en årrække.  

En fordel ved flere typer af restprodukter er, at de i modsætning til handelsgødning, tilfører organisk 
stof til jorden og dermed er med til at forbedre jordens struktur. Slam, kompost og biochar er 
eksempler på produkter, der tilfører væsentlige mængder organisk stof til jorden. Derimod er der 
stort set ingen organisk stof i produkter som struvit og asker.  

En analyse af kulstofindholdet (C) giver en idé om, om produktet indeholder lidt eller meget organisk 
stof. Samtidig kan forholdet mellem kulstof og kvælstof (C/N-forholdet) bruges til at vurdere 
omsætteligheden af det organiske stof. Et højt C/N-forhold vil typisk betyde mere stabilt organisk 
materiale, som forbliver længere i jorden. Et lavere C/N-forhold indebærer generelt en højere 
omsættelighed og dermed knap så høj stabilitet af det organiske stof. Til gengæld giver det typisk 
en bedre kvælstofvirkning og kan på kort sigt bidrage til øget biologisk aktivitet i jorden.  

Kulstofindholdet analyseres dog pt. ikke som en del af rutineanalyse, så indholdet af kulstof, samt 
C/N-forholdet, må vurderes ud fra indhold angivet i litteraturen (se også tabel 1 og de enkelte 
dyrkningsvejledninger).  

Lovgivning 
Alle restprodukter er omfattet af en lovgivning, der sætter grænser for udbragte mængder samt sikrer 
kvaliteten af restproduktet. Før du udbringer et restprodukt er det derfor vigtigt at være opmærksom 
på, hvilken lovgivning produktet er omfattet af.  

• Husdyrbekendtgørelsen regulerer tilførslen af næringsstofferne kvælstof og fosfor. Udbringning
af restprodukter er således underlagt de fosforlofter, der angiver grænsen for bedriftsgennemsnit
for handelsgødning og affaldsprodukter (læs mere her).

• Biproduktforordningen: omfatter eksempelvis kød- og benmel.
• Bioaskebekendtgørelsen: omfatter eksempelvis halmaske.
• Gødningsbekendtgørelsen: omfatter eksempelvis struvit, der er blevet godkendt som

gødningsmiddel.
• Affald til jord-bekendtgørelsen: omfatter de restprodukter, der ikke er omfattet af de tre ovenfor

nævnte reguleringer, eksempelvis spildevandsslam og kompost. Angiver tilladt tilførsel af tørstof,
grænser for tungmetaller, miljøfremmede stoffer og fysiske urenheder, samt hygiejnekrav mv.
(læs mere her).

Der er for alle restprodukter desuden krav om, at leverandøren skal udlevere en deklaration på det 
leverede produkt, der oplyser om oprindelsen, bestanddele, eventuelle blandingsforhold samt 
analyseresultater for indhold af tørstof, næringsstoffer (totalkvælstof og -fosfor), tungmetaller og 
miljøfremmede stoffer. Desuden skal der også oplyses om eventuelle restriktioner for anvendelsen. 

Udover de lovningsmæssige rammer, skal man også være opmærksom på, at der kan være særlige 
branchespecifikke begrænsninger. Mælkeproducenter skal f.eks. være opmærksomme på, at 

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Goedskning/Goedningsplanlaegning-og-regler/Sider/PL_17_3836_RI_Ny_husdyrgoedningsbekendtgoerelse.aspx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202047
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branchen selv har vedtaget en politik (læs mere her), der forhindrer, at der kan spredes 
spildevandsslam eller andre restprodukter, der ikke specifikt er godkendt, på bedriftens marker.  

Litteratur: 
Jensen, L.S. (2015): Udvikling af beregningsmodel til bestemmelse af gødningsværdi og 

fastsættelse af udnyttelsesprocent for biomasser til biogasanlæg. Rapport for Miljøstyrelsen, udgivet 

af Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet. 41 s. 

Sørensen, P. (2018): Fagligt grundlag for fastsættelse af udnyttelsesprocenter for organiske 

handelsgødninger. DCA – nationalt center for Fødevarer og Jordbrug.  

Delin, S., Stenberg, B. Nyberg, A., Brohede, L. (2012): Potential methods for estimating nitrogen 

fertilizer value of organic residues. Soil Use and Management 28, 283-291.  

https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/maelkekvalitet/kvalitetsprogrammer/sider/branchepolitik-om-spildevandsslam.pdf
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Dyrkningsvejledning for anvendelse af komposteret 
husholdningsaffald og haveparkaffald  

Fælles for forskellige typer af kompost er, at materialet har gennemgået en nedbrydning under 
fugtige, varme og iltede (aerobe) forhold. Kompostens egenskaber afhænger blandt andet af hvilke 
materialer, der er brugt som udgangspunkt for komposteringen. 

Denne dyrkningsvejledning fokuserer på kompost baseret på en blanding af haveparkaffald og 
husholdningsaffald, og på kompost baseret udelukkende på haveparkaffald. Begge typer af kompost 
har højt indhold af organisk stof og er velegnede som jordforbedringsmidler. Kompost med 
husholdningsaffald har også en værdi som gødningsmiddel, mens gødningsværdien er ret 
begrænset for komposteret haveparkaffald. Kompost har desuden en betydelig jordforbedrende 
virkning og kalkvirkning.      

Indhold af næringsstoffer i kompost 
Tabel 1 viser typiske indhold af makronæringsstoffer i kompost. Da kompost er et variabelt materiale, 
vil indholdene være forskellige fra type til type, og det kan også variere fra parti til parti. Derfor er der 
i tabellen vist intervaller for typiske indhold. De specifikke indhold af næringsstoffer i den modtagne 
kompost vil fremgå af den deklaration, der fås fra leverandøren.  
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TABEL 1. TYPISKE TØRSTOF- OG NÆRINGSSTOFINDHOLD I KOMPOST I FORELIGGENDE VARE. 

Udnyttelse af næringsstoffer fra kompost 

Fosfor 
Effekten af fosfor i kompost kan i første år forventes af være omkring 30-70 % af fosfor i 
handelsgødning. Over flere år vil effekten sandsynligvis være højere. Effekten afhænger bl.a. af den 
jord, som komposten tilføres til. Generelt vil der være en bedre effekt på jorde med reaktionstal under 
7 end på jorde med højere reaktionstal. Det skyldes, at en stor del af fosforet i kompost er bundet til 
calcium i en form, som opløses bedst under sure jordforhold. Husk, at fosfor i kompost skal indgå i 
gødningsregnskabet. 

Kvælstof 
Der kan forventes en virkning af kvælstof i kompost på omkring 10-25 % for kompost baseret på 
husholdningsaffald. Den relativt lave virkning skyldes, at kun en lille andel af kvælstoffet findes som 
uorganisk kvælstof, samtidig med at komposten har et højt C/N-forhold på over 10, som betyder at 
det organiske kvælstof kun langsomt frigives. Kvælstofvirkningen for kompost af kun haveparkaffald 
er meget begrænset og kan sågar være negativ, hvis der ikke er sket tilstrækkelig kompostering af 
materialet.  

Den lovgivningsmæssigt fastsatte udnyttelsesprocent, som indbefatter både førsteårsvirkning og 
eftervirkning, er sat til 20 % for kompost baseret på husholdningsaffald. For haveparkaffald er 
udnyttelseskravet 0 %. 

Andre næringsstoffer 
Kompost har et relativt højt indhold af kalium. Gødningsværdien af dette kalium er stort set den 
samme som af kalium i handelsgødning. 

Tørstof 60-80 % 60-80 %

Total-kvælstof kg pr. ton 3-6 kg pr. ton
Ammonium-kvælstof kg pr. ton 0-1 kg pr. ton
Fosfor kg pr. ton 0,5-1,5 kg pr. ton
Kalium kg pr. ton 1-4 kg pr. ton
Magnesium kg pr. ton 0,5-1,5 kg pr. ton
Svovl kg pr. ton 0,4-1 kg pr. ton
Calcium kg pr. ton 5-15 kg pr. ton
Kulstof kg pr. ton 50-150 kg pr. ton

Ammonium-andel ca. 5-15 % ca. 1-2 % 
C/N-forhold ca. 10-20 ca. 15-25
N/P-forhold ca. 1-5 ca. 10-15
pH 7-8,5

3-8
1-2
1-3

15-30

7-8,5

Kompost af 
haveparkaffald

10-20
1-2

100-200

Kompost af 
husholdningsaffald + 

haveparkaffald

2-6
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Organisk stof 
Kompost har højt indhold af langsomt nedbrydeligt organisk stof og er derfor velegnet som 
jordforbedringsmiddel.   

Andre egenskaber 
Kompost har også en kalkvirkning.

Lagring og udbringning 
Kompost må opbevares i overdækkede markstakke i en mængde svarende til, hvad der kan 
anvendes i indeværende og kommende planperiode.   

Kompost kan udbringes med en almindelig møgspreder. På bedrifter med klovbærende dyr, skal 
komposteret husholdningsaffald udspredes og nedbringes før såning.  

Relevante bedrifter, jorder og afgrøder 
Anvendelse af kompost er især relevant på planteavlsbedrifter, hvor der ikke har været tilført 
husdyrgødning, og hvor halmen typisk er blevet fjernet gennem forhistorien. Her kan tilførsel af 
kompost bidrage med organisk stof til jorden. Især, hvis der er tale af kompost baseret på 
husholdningsaffald, kan komposten desuden bidrage til at hæve jordens generelle 
næringsstofstatus.   

Sådan kan kompost bruges 
Tabel 2 viser et eksempel på tilførte næringsstofmængder, hvis der udbringes 30 kg P pr. ha. Dette 
svarer til en mængde på omkring 7,5 tons kompost m. husholdningsaffald og 30 tons komposteret 
haveparkaffald.  

Denne mængde vil ikke kunne dække afgrødens behov for næringsstoffer, og det vil i alle tilfælde 
være behov for at supplere op med kvælstof fra andre kilder. På marker med lav (til moderat) 
fosforstatus kan det også være nødvendigt at supplere op med fosfor fra andre kilder eller øge 
mængden af udbragt kompost. Dette kan dog kun gøres så længe bedriftens samlede fosforforbrug 
ikke overstiger det gældende fosforloft som gennemsnit af alle arealer. Tilførsel af kalium, 
magnesium og svovl med kompost ved 30 kg P pr. ha vil i de fleste tilfælde kunne dække afgrødens 
behov, men det kan være nødvendigt at supplere op med især kalium ved tilførsel af kompost af 
husholdningsaffald.   

TABEL 2. EKSEMPEL PÅ TILDELTE NÆRINGSSTOFFER VED UDBRINGNING AF 30 KG P PR. HA MED KOMPOST. SOM FORUDSÆTNINGER 
ER BRUGT EN VURDERET MIDDELVÆRDI AF NÆRINGSSTOFINDHOLD FRA TABEL 1, SAMT UDNYTTELSESPROCENTER AF N OG P FOR 
UDBRINGNINGSÅRET PÅ 20 OG 55 % FOR HHV. KOMPOST MED HUSHOLDNINGSAFFALD OG 5 OG 40 % FOR KOMPOST AF 
HAVEPARKAFFALD.  

Vær opmærksom på 
Kvaliteten af kompost kan være meget varierende afhængigt af udgangsmaterialet, og hvor god 
komposteringsprocessen er forløbet. Vær især opmærksom på: 
• For kompost baseret på husholdningsaffald skal produktet have gennemgået en kontrolleret

kompostering og hygiejnisering for at det må anvendes. Dette vil fremgå fra leverandøren.

Total Effektivt Total Effektivt
Kompost m. husholdningsaffald 7,5 tons 113 23 30 17 45 11 15 169 1125
Kompost, haveparkaffald 30 tons 135 7 30 12 75 30 21 300 4500

Ca CMg SProdukt Mgd/ha N P K
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• Stabiliteten af komposten. Haveparkaffald kan være komposteret under mindre kontrollerede
forhold, hvor komposteringsprocessen eller eftermodningen ikke har været tilstrækkelig til at
opnå en stabiliseret kompost.

• Ukrudtsfrø kan forekomme i haveparkaffald, der ikke har gennemgået kontrolleret kompostering.
Det kan måske være nødvendigt at efterkompostere.

• Fysiske urenheder, såsom metal, plastic og glas, kan forekomme i varierende grad. Vær især
opmærksom, hvis komposten skal anvendes i haver, parker el. lign. Affald til jord-
bekendtgørelsen angiver en grænseværdi på maksimalt 0,5 pct. af tørstoffet, men overvej, hvor
meget du vil acceptere på din jord.
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Dyrkningsvejledning for anvendelse af spildevandsslam 

Spildevandsslam er restproduktet fra spildevandsbehandlingen. 
Slam indeholder betydelige mængder fosfor, og kan således være 
en velegnet gødningskilde til fosfor. Derudover indeholder slam 
også kvælstof og organisk stof, samt en lang række andre makro- 
og mikronæringsstoffer. Kaliumindholdet er derimod ret beskedent. 

Indhold af næringsstoffer i spildevandsslam 
Tabel 1 viser typiske indhold af makronæringsstoffer i spilde-
vandsslam. Da spildevandsslam er et variabelt materiale vil 
indholdene være forskellige fra anlæg til anlæg, og det kan også 
variere fra gang til gang. Derfor er der i tabellen vist intervaller for 
typiske indhold. De specifikke indhold i den modtagne slam fremgår af den deklaration der fås fra 
leverandøren. Udover makronæringsstoffer indeholder spildevandsslam også en lang række 
mikronæringsstoffer.  

TABEL 1: TYPISKE TØRSTOF- OG NÆRINGSSTOFINDHOLD I SPILDEVANDSSLAM I FORELIGGENDE VARE. 

Udnyttelse af næringsstoffer fra spildevandsslam 

Fosfor 
Spildevandsslam har et højt fosforindhold på omkring 6 til 10 kg pr. ton slam, og kan derfor være en 
god kilde til fosforgødskning. Især ved moderat fosforstatus (fosfortal over 2,0 på lerjord og over 3,0 
på sandjord) i jorden og for afgrøder med normale fosforbehov kan fosfor fra spildevandsslam være 
en fosforkilde på lige fod med fosfor fra handelsgødning, som kan anvendes til at opretholde den 
moderate fosforstatus.  

Tørstof 15-25 %

Total-kvælstof kg pr. ton
Ammonium-kvælstof kg pr. ton
Fosfor kg pr. ton
Kalium kg pr. ton
Magnesium kg pr. ton
Svovl kg pr. ton
Calcium kg pr. ton
Kulstof kg pr. ton

Ammonium-andel ca.10-20 % 
C/N-forhold ca. 5-10
N/P-forhold ca. 1-2
pH 7-8

Indhold

10-15

40-100

1-3
6-10
1-2
1-3
1-3

10-15
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Også på jorder med lav fosforstatus (fosfortal under 2,0 på lerjord og under 3,0 på sandjord) kan 
slam være en god fosforkilde, men her skal man være mere opmærksom på specifikke egenskaber 
for slammet, som kan påvirke fosforgødningsvirkningen.  Desuden kan det i nogle tilfælde være 
fornuftigt at supplere med fosfor i handelsgødning. Generelt kan der på jorder med lav fosforstatus 
forventes en virkning af fosfor i første år på 40-80 % af handelsgødningsfosfor. Men både lavere og 
højere virkninger kan forekomme, afhængigt at slammets egenskaber og de forhold slammet tilføres 
under.  

I forhold til handelsgødning er slam generelt mere langsomtvirkende, så det kan ikke anbefales 
udelukkende at anvende slam under forhold, hvor der er et behov for en hurtig fosforvirkning. Til 
gengæld har det en ret stabil frigivelse af fosfor over tid og kan forventes at give en god eftervirkning. 

Kvælstof 
Førsteårsvirkningen af kvælstof tilført med spildevandsslam kan forventes at være i 
størrelsesordenen 30-40 %, når det udbringes i foråret, og lidt lavere hvis det udbringes i efteråret. 
Eftervirkningen i året efter udbringning er omkring 15 %. Også i efterfølgende år vil der være en lille, 
men mindre betydelig eftervirkning. Spildevandsslam, der har været afgasset på rensningsanlægget 
vil typisk have en lidt større førsteårsvirkning end ikke-afgasset slam.  

Der er et lovgivningsmæssigt krav om udnyttelse af 45 % af kvælstoffet fra tilført slam. Dette er 
inklusiv eftervirkningen og stemmer derfor godt overens med den faglige vurdering, som endda kan 
være lidt højere.   

Andre næringsstoffer 
Spildevandsslam indeholder stort set alle plantenæringsstoffer og bidrager derfor til en generel 
opretholdelse af jordens næringsstofstatus. Sammenlignet med husdyrgødning er indholdet pr. ton 
vådvægt generelt højere i slam end i gylle (se tabel 2). Dette er dog med undtagelse af kalium, som 
kun findes i lave koncentrationer i spildevandsslam. Hvis man sammenligner ud fra en tilførsel af 30 
kg P pr. ha, er tilførslerne af de øvrige næringsstoffer dog generelt lidt højere med gylle.    

TABEL 2. EKSEMPEL PÅ INDHOLD AF DIVERSE NÆRINGSSTOFFER I SLAM I FORHOLD TIL GYLLE. EKSEMPLET FOR SLAM ER ET
GENNEMSNIT AF EN ANALYSE AF UDRÅDNET OG AFVANDET SLAM FRA 6 FORSKELLIGE RENSEANLÆG. EKSEMPLET FOR SVINEGYLLE OG 
KVÆGGYLLE ER GENNEMSNIT AF EN ANALYSE AF OMKRING 50 PRØVER AF HVER TYPE (DATA FOR GYLLE STAMMER 
PLANTEAVLSORIENTERING NR. 07-540). GYLLE ER IKKE ANALYSERET INDHOLD AF JERN, MANGAN OG BOR.  

TABEL 3. EKSEMPEL PÅ TILFØRSEL AF NÆRINGSSTOFFER (TOTAL) MED SLAM OG GYLLE VED TILFØRSEL AF 30 KG P PR. HA. BASERET
PÅ INDHOLDENE AF NÆRINGSSTOFFER ANGIVET I TABEL 2.  

Organisk stof 
Spildevandsslam tilfører organisk stof til jorden. Mængden afhænger af hvilken behandling slammet 
har gennemgået. Udrådnet slam indeholder mindre kulstof end ikke-udrådnet slam. Til gengæld har 

Fosfor Kvælstof Kulstof Kalcium Jern Svovl Magnesium Kalium Zink Kobber Mangan Bor

Slam 26 10 14 78 12 7,5 2,9 1,8 1,6 307 79 88 10
Kvæggylle 6,4 0,6 3,2 28 1,3 - 0,4 0,5 2,8 14 7,2 - -
Svinegylle 3,8 0,8 4,2 51 1,2 - 0,3 0,4 2,4 51 18 - -

(kg pr. ton slam) (g pr. ton slam)
Tørstof 

(%)

Fosfor Kvælstof Kulstof Kalcium Jern Svovl Magnesium Kalium Zink Kobber Mangan Bor

Slam 2,9 30 42 229 35 22 8 5 5 901 232 259 29
Kvæggylle 50 30 160 1405 65 - 20 25 140 695 360 - -
Svinegylle 38 30 158 1924 45 - 11 15 90 1924 656 - -

Tons 
(kg pr. ha) (g pr. ha)

https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Goedskning/Naeringsstoffer/Kvaelstof-N/Sider/Indhold_af_naeringsstoffer_i_gylle_beste.aspx
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det kulstof der tilføres med det udrådnede slam en større stabilitet. Tilførslen af kulstof ved samme 
mængde tilført fosfor er mindre end for husdyrgødning, men stadig betydelig.  

Relevante bedrifter, jorder og afgrøder 
Anvendelse af spildevandsslam er især relevant på planteavlsbedrifter, hvor der ikke har været tilført 
husdyrgødning, og hvor halmen typisk er blevet fjernet gennem forhistorien. Her kan tilførsel af 
spildevandsslam være med til at øge jordens fosforstatus og samtidig bidrage med kulstof og øget 
biologisk aktivitet i jorden.  

Generelt vil brug af spildevandsslam være relevant på jorde, hvor der er behov for fosfor. Hvis P-
tallet er kritisk lavt (<1,5) skal man dog være opmærksom på, hvilken type slam man tilfører, om eller 
man skal supplere med fosfor i handelsgødning for at sikre fosforforsyningen i det første år.  

Som udgangspunkt må stabiliseret spildevandsslam kun udbringes til korn- og frøgræsafgrøder (til 
modenhed) og til græs eller lignende til industriel fremstilling af tørfoder. Der må ikke dyrkes kartofter, 
græs og majs til modenhed, samt foder- eller sukkerroer. Hvis spildevandsslammet er kontrolleret 
hygiejniseret kan det anvendes til alle typer afgrøder. Hvis det er tilfældet, vil leverandøren oplyse 
om det.  

Mælkeproducenter skal være opmærksomme på at branchen selv har vedtaget en politik (læs mere 
her), der forhindrer, at der kan spredes spildevandsslam på marker, som anvendes af bedriften.  

Opbevaring 
Opbevaring af spildevandsslam på bedriften skal følge reglerne for opbevaring af husdyrgødning. 
Spildevandsslam må ikke opbevares i markstakke.  

Midlertidig opbevaring i marken i forbindelse med udbringningen må forventes at være tilladt, hvis 
det ikke giver anledning til forurening eller er til gene for naboer.  

Udbringning 
Til vintersæd kan fast spildevandsslam udbringes fra høst af forrige afgrøde og frem til såning af 
vintersæden. Forud for forårssåede afgrøder kan spildevandsslam udbringes i perioden 1. til 15. 
november og igen fra 1. februar og frem til såning.  

Spildevandsslam skal nedbringes i jorden højst 6 timer efter udbringning. Selve udspredningen kan 
forestås af en maskinstation, som bestilles til at udsprede slammet umiddelbart (tidligst 6 timer) før 
planlagt pløjning eller nedharvning.  

Spildevandsslam må ikke udbringes på lørdage, samt søn- og helligdage på arealer, der ligger 
nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, der ved lokalplan er 
udlagt til boligformål. 

Sådan kan spildevandsslam bruges 
Man vælger ofte at tilføre spildevandsslam i en mængde, der kan dække afgrødernes fosforbehov i 
f.eks. en treårig periode, fordi spredningen er lettere og billigere ved at tilføre en større mængde
spildevandsslam pr. ha.

I tabel 4 er vist et eksempel på tilførte næringsstofmængder, hvis der udbringes 90 kg P pr. ha med 
spildevandsslam. Bemærk, at den ny fosforregulering gør, at der højst kan anvendes 90 kg fosfor 

https://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/maelkekvalitet/kvalitetsprogrammer/sider/branchepolitik-om-spildevandsslam.pdf
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pr. ha på en tredjedel af arealet hvert år, da der højst må tilføres 30 kg fosfor pr. ha i gennemsnit af 
bedriftens harmoniareal. 

Afgrødens næringsstofbehov kan ikke dækkes udelukkende ved tilførsel af spildevandsslam. Det vil 
som regel være nødvendigt med supplerende tilførsel af kvælstof og kalium enten i handelsgødning 
eller fra andre kilder.  

Udover ekstra tilførsel af kvælstof og kalium fra andre kilder, kan det på arealer med lav fosforstatus 
være nødvendigt med højere tilførsel af fosfor. Enten ved at øge mængden af slam eller ved at 
supplere med fosfor fra handelsgødning. Dette kan dog kun gøres så længe bedriftens samlede 
fosforforbrug ikke overstiger det gældende fosforloft som gennemsnit af alle arealer.   

TABEL 4. EKSEMPEL PÅ TILDELTE NÆRINGSSTOFFER VED UDBRINGNING AF 90 KG P PR. HA MED SLAM. SOM FORUDSÆTNINGER ER
BRUGT EN VURDERET MIDDELVÆRDI AF NÆRINGSSTOFINDHOLD FRA TABEL 1, SAMT EFFEKTIVITETER AF N OG P I UDBRINGNINGSÅRET
PÅ HENHOLDSVIS 35 OG 65 %.  

Total Effektivt Total Effektivt
Spildevandsslam 11,3 tons 141 49 90 59 17 17 34 141 675

S Ca CProdukt Mgd/ha N P K Mg
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Denne rapport sammenfatter resultater fra et samarbejdsprojekt ”Gødningsværdi af forfor i restprodukter” (GØDP) 
mellem Aarhus Universitet, SEGES, Eurofins, HedeDanmark, Aarhus Vand, Herning Vand og Dansk Standard. 
Projektet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets ”Grønt Udviklings- og Demonstrations Program”. Projektets 
grundide er, at gødningsværdien af fosfor i restprodukter skal kunne deklareres således, at afgrøderne kan 
gødes med præcis den mængde fosfor, de har brug for. Bliver vi bedre til at gøde præcist med de produkter, 
vi allerede råder over i Danmark, vil restprodukt-fosfor kunne substituere en stor del af det fosfor, der i dag im-
porteres med handelsgødning. Vi har arbejdet med bestemmelse af fosfors gødningsværdi i spildevandsslam, 
asker, struvit, biokul, kød- og benmel, komposteret husholdningsaffald, industrislam og husdyrgødninger. Rap-
porten omfatter blandt andet: (1) en oversigt over danske fosforholdige restprodukter (2) en analyseprotokol til 
klassificering af gødningsværdi af fosfor i restprodukter, (3) forslag til hvordan analysen kan anvendes i praksis, 
(4) dyrkningsvejledninger (5) beskrivelse af tilpasningsmuligheder ved struvitudfældning på rensningsanlæg. 
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