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Resume 
 

Denne redegørelse belyser indholdet af arsen (As), bly (Pb), cadmium (Cd), krom (Cr), kviksølv 

(Hg) og nikkel (Ni) i afgrøder, der er dyrket ved forskellige niveauer af handelsgødning (fra ugødet 

til to gange normal gødskning). Effekten af handelsgødning er sammenlignet med effekten af hus-

dyrgødning. Datagrundlaget udgøres af analyser foretaget på afgrøder dyrket i 2009-2012 i de 

langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation, suppleret med resultater fra danske markfor-

søg gennemført i perioden 1974-1984 og fra to skånske forsøg (2009-2011). Uanset gødningsniveau 

var næsten alle afgrøders indhold af As under detektionsgrænsen (0,1 ppm). Afgrødernes indhold 

af Pb var ikke relateret til gødningsniveau, og der var ingen systematisk forskel mellem anvendelse 

af handels- og husdyrgødning. Indholdet af Pb i kornkerner var generelt meget lavt (< 0,08 ppm), 

mens indholdet af Pb i kornhalm, majs og kløvergræs lå i intervallet 0,12 – 0,89 ppm og dermed 

væsentlig lavere end det største tilladte indhold af Pb i fodermidler. Indholdet af Cr i afgrøder og 

afgrødedele viste kun ubetydelige forskelle og var hverken relateret til gødningsniveau eller gød-

ningstype (handels- og husdyrgødning). Analyser af majs og kornkerner viste indhold af Hg, der 

var under eller tæt på analysens detektionsgrænse (0,001 ppm). Det højeste målte indhold af Hg 

var 0,016 ppm, hvilket er væsentlig lavere end det tilladte største indhold af Hg i fodermidler. Der 

blev ikke fundet en entydig sammenhæng mellem Hg indhold i afgrøder, gødningsniveau og gød-

ningstype. For Ni var indholdet i majs og kornkerner fra de langvarige gødningsforsøg under eller 

nær detektionsgrænsen (0,1 ppm), mens der blev fundet større indhold i kerner fra de tidligere 

undersøgelser og i de skånske forsøg. Det største indhold af Ni (2,3 ppm) blev fundet for græsaf-

grøder. Der blev ikke fundet en entydig sammenhæng mellem indhold af Ni og gødningsniveau. 

Indholdet af Cd i kornkerner var mindre end 0,1 ppm uanset gødningsniveau, mens indholdet i 

kornhalm var væsentlig højere (op til 0,37 ppm ved dobbelt gødningsniveau). For afgrøder, der 

tilføres handelsgødning direkte i eller umiddelbart før vækstperioden, blev der fundet en direkte 

sammenhæng mellem Cd indhold og gødningsniveau, hvorimod husdyrgødning ikke viste sam-

menhæng mellem gødningsniveau og Cd indhold. Generelt var den relative forskel i Cd indhold 

mellem handels- og husdyrgødning mindre for majs og kløvergræs end for kornafgrøder. Typisk 

var Cd indholdet (uanset gødningsniveau) lavere end det største tilladte indhold af Cd i vegetabil-

ske fodermidler. Det vurderes derfor, at selv ved lang tids anvendelse af handelsgødning (normal 

gødskningsintensitet) vil indholdet af As, Pb, Cd og Hg i typiske landbrugsafgrøder ikke overskride 

det størst tilladte indhold af disse metaller i fodermidler. I bekendtgørelse om foderstoffer er der 

ikke fastsat grænseværdier for Cr og Ni. 

 

5 
 



 

 

 

  

6 
 



Baggrund 
 

I forbindelse med EU Kommissionens forslag til grænseværdier for metaller i handelsgødning har 

Fødevareministeriet fremsat behov for en redegørelse, der belyser indholdet af arsen (As), bly (Pb), 

cadmium (Cd), krom (Cr), kviksølv (Hg) og nikkel (Ni) i afgrøder, der er dyrket i Danmark med 

anvendelse af handelsgødning. Det er Fødevareministeriets hensigt, at nærværende redegørelse 

efterfølgende kan indgå ved vurdering af de sundhedsmæssige konsekvenser af EU Kommissionens 

forslag til grænseværdier for metaller i handelsgødning og af niveauet af metaller i handelsgødning, 

som aktuelt markedsføres i Danmark.  

I både national og europæisk sammenhæng indgår miljøaspekter i stadigt stigende omfang i den 

lovfæstede regulering af handelsgødning og øvrige hjælpestoffer, som anvendes ved landbrugets 

planteproduktion. Vurdering af de sundhedsmæssige konsekvenser, der kan være knyttet til an-

vendelse af handelsgødning, kræver kendskab til sammenhængen mellem gødningens indhold af 

metaller, den tilførte gødningsmængde, og det resulterende indhold af metaller i de indhøstede 

afgrøder. Set ud fra et landbrugsfagligt synspunkt bør betydningen af handelsgødning sættes i for-

hold til andre betydende gødningsmidler, hvilket i dansk sammenhæng vil være afgrødernes ind-

hold af metaller efter anvendelse af husdyrgødning.  

Der er tidligere udført en omfattende undersøgelse af indholdet af miljøbelastende urenheder (her-

under As, Pb, Cd, Cr, Hg, Ni) i handelsgødning, der markedsføres i Danmark (Petersen mfl., 2009). 

Det blev blandt andet konkluderet, at indholdet af tungmetaller i handelsgødning udviser meget 

stor variation, der langt overvejende er knyttet til gødningernes indhold af fosfor (P). Et betydende 

antal P-holdige gødningstyper (P, NP, PK, NPK) viste et indhold af Cd, der overskred den danske 

grænseværdi for dette element. Der blev inden for den enkelte gødningstype konstateret en endog 

meget stor variation i det P-relaterede indhold af Cd, hvilket må tilskrives oprindelsen af den råfos-

fat, der er medgået ved fremstillingen af gødningen. For flere af NPK gødningstyperne overskred 

indholdet af Ni den i EU-regi foreslåede grænseværdi. Desuden blev der i gødninger af P-typen 

fundet relativt høje værdier for Cd og Cr, mens indholdet af As, Pb og Hg i alle de analyserede gød-

ninger lå væsentlig under de i EU-regi foreslåede grænseværdier. I undersøgelsen sammenlignes 

også den gennemsnitlige belastning af dyrkningsjorden med tungmetaller tilført med handelsgød-

ning og husdyrgødning. Under danske forhold vurderes det, at tilførsel af husdyrgødning er domi-

nerende for belastningen af dyrkningsjorden med As, Pb, Hg og Ni, mens anvendelsen af handels-

gødning er dominerende for Cd og Cr belastningen.   
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Der er efterfølgende gennemført en økotoksikologisk evaluering af tilførslen af ovennævnte tung-

metaller med handelsgødning (Sørensen mfl., 2011). Sammenlignet med den maksimalt tilladte 

tilførsel af metaller med spildevandsslam vil belastningen af jorden med metaller ved brug af han-

dels- og husdyrgødning være mindre. Ved anvendelse af Critical Loads (CL), beregnet til brug un-

der hollandske forhold, blev det vurderet, at for Pb, Cr og Ni vil tilførslen med gødning kunne over-

stige de beregnede CL-værdier for landbrugsjord, mens det for As og Cd vil ligge under CL-

værdierne. Critical Loads betegner den årlige samlede tilførsel af metaller, som et økosystem kan 

tolerere på langt sigt (såfremt økosystemet er i en ligevægtssituation). Samlet set blev det vurderet, 

at de i EU-regi foreslåede grænseværdier for metaller i handelsgødning ikke vil medføre et markant 

miljøproblem. Det blev dog anbefalet at overveje om grænseværdier for Pb, Cr og Ni kan reduceres.  

Denne redegørelse vedrører indholdet af As, Pb, Cd, Cr, Hg og Ni i en række typiske afgrøder, der 

er dyrket i vel kontrollerede markforsøg ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Det pri-

mære datagrundlag udgøres af analyser af afgrøder dyrket i perioden 2009-2012 i de langvarige 

gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation, hvor indholdet af alle seks metaller er blevet bestemt. I 

disse forsøg anvendes såvel handelsgødning som husdyrgødning.  

Desuden indgår resultater fra markforsøg, der blev gennemført i perioden 1974- 1984 ved Askov 

Forsøgsstation og de daværende Lundgaard og Rønhave forsøgsstationer. Formålet med disse for-

søg var at belyse akkumulering og planteoptag af tungmetaller og N-virkningen af spildevandslam 

med forskelligt indhold af tungmetaller. Denne problemstilling var på daværende tidspunkt højt 

prioriteret. I forsøgene med spildevandsslam blev medtaget referenceled, der alene fik tilført han-

delsgødning. I disse forsøg indgik såvel landbrugsafgrøder som frilandsgrøntsager, som blev analy-

seret for indhold af Pb, Cd, Cr og Ni. Resultater fra led, der alene har fået tilført handelsgødning, er 

medtaget i denne redegørelse. 
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Datagrundlag for redegørelsen 
Langvarige forsøg med handels- og husdyrgødning 

De langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation blev etableret i 1894 og er blevet videreført 

lige siden. De centrale forsøgsled udgøres af tilførsel af total-kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K) i 

forskellige niveauer (½, 1, 1½, 2), hvor gødningsniveau 1 svarer til normal næringsstoftilførsel for 

den pågældende afgrøde. Desuden medtager forsøget led, hvor der ikke tilføres gødning (0, ugødet). 

Næringsstofferne til de gødede led tilføres enten med handelsgødning (NPK) eller husdyrgødning 

(AM; gødning fra kvæg). For et givent gødningsniveau tilføres der samme mængde N, P og K med 

handelsgødning og husdyrgødning. Tabel 1 viser mængden af total-N, P og K, der aktuelt tilføres i 

gødningsniveau 1. Forsøget gennemføres med et fire-marks sædskifte. I forsøget indgår fire marker 

(B2, B3, B4 og B5) og fire afgrødetyper (vintersæd, rækkeafgrøde, vårsæd, kløvergræs). En detalje-

ret beskrivelse af de langvarige gødningsforsøg er givet tidligere (Christensen mfl., 1994, 2006). 

Tabel 1. Tilførsel af total-N, P og K (kg/ha) ved gødningsniveau 1 AM (husdyrsgødning = kvæggyl-

le) og 1 NPK (handelsgødning) til de enkelte afgrøder i sædskiftet, der anvendes i de langvarige 

gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation. Fra Christensen mfl. (2006).  

 

             1 AM                 1 NPK 

Afgrøde Total-N P K  Total-N P K 

Vinterhvede 150 30 120  150 30 120 

Majs 150 30 120  150 30 120 

Vårbyg 100 20 80  100 20 80 

Kløvergræs 0 0 0  0 0 0 

Årligt gennemsnit 100 20 80  100 20 80 

 

Tabel 2. Indhold af arsen (As), bly (Pb), cadmium (Cd), krom (Cr), kviksølv (Hg) og nikkel (Ni) i 

0-18 cm jord indsamlet i 2010 i B2-marken, de langvarige gødningsforsøg, Askov. 

 

Forsøgsled As Pb Cd Cr Hg Ni 

 -----------------------------------ppm --------------------------------------- 

O  4,0 14,2 0,20 7,4 0,051 4,0 

1 AM 3,9 14,4 0,20 7,6 0,051 4,4 

1 NPK 3,3 12,2 0,18 7,6 0,052 4,1 
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På side 9 viser Tabel 2 indhold af tungmetaller i pløjelaget (0-18 cm) i B2-marken. Jorden er ind-

samlet i 2010 i forsøgsledene: ugødet, 1 AM og 1 NPK.  

Resultaterne i denne redegørelse er baseret på de afgrøder, der i perioden 2009-2012 er dyrket i 

B2-marken i forsøgsledene: 0, ½ NPK, 1 NPK, 1½ NPK, 2 NPK, ½ AM, 1 AM, 1½ AM, 2 AM. Det 

drejer sig om ensilagemajs (2009), vårbyg (2010; kerne og halm), kløvergræs (2011; 1. og 2. slæt), 

og vinterhvede (2012; kerne og halm). For hver afgrøde (afgrødedel) er den aktuelt analyserede 

prøve sammenvejet fra det enkelte forsøgsleds fællesparceller. 

Indholdet af As, Pb, Cd, Cr, Hg og Ni er bestemt på tørrede og formalede delprøver, der først op-

lukkes i salpetersyre og derefter i en blanding af koncentreret saltsyre og salpetersyre (Aqua Regia). 

Elementerne i opløsningen er bestemt ved ICP-MS (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectro-

metry) og omregnet til koncentrationer (ppm = mg/kg tørvægt). Detektionsgrænser for de enkelte 

elementer er: 0,1 ppm for As; 0,01 ppm for Pb; 0,01 ppm for Cd; 0,1 ppm for Cr; 0,001 ppm for Hg; 

0,1 ppm for Ni. 

Markforsøg med handelsgødning og spildevandsslam 

I perioden 1974-1979 blev der gennemført markforsøg ved Askov (JB 5), Lundgaard (JB 1) og Røn-

have (JB 7) forsøgsstationer med årlig tilførsel af slam fra rensningsanlæg. De centrale forsøgsled 

var forskellige mængder af slam med forskelligt tungmetalindhold. Som reference blev der medta-

get forsøgsled, der alene fik tilført handelsgødning. I et led med handelsgødning blev der alene til-

ført K som grundgødskning (årligt ca. 100 kg K/ha; 0 NP), mens der i et andet led desuden blev 

tilført N og P svarede til det dobbelte af normal gødskning (2 NP; 150 kg N/ha og 31 kg P/ha til 

forårssået korn; 300 kg N og 62 kg P til de øvrige afgrøder). I perioden 1980-1984 blev der målt 

eftervirkning af de forudgående tilførsler af spildevandsslam, idet de handelsgødede led (0 NP og 2 

NP) nu alene blev tilført N i handelsgødning (100 kg N/ha til kornafgrøder; 200 kg N/ha til øvrige 

afgrøder). Tabel 3 viser indholdet af tungmetaller ved forsøgets anlæg. Uddybende baggrund for 

forsøgene og de opnåede resultater er tidligere publiceret (Damgaard-Larsen mfl., 1979; Larsen og 

Petersen, 1993).  
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Tabel 3. Indhold af Ni, Cr, Pb og Cd i jordprofilen ved Lundgård, Askov og Rønhave forsøgsstatio-

ner. Jordprøver udtaget efterår 1973 før anlæg af markforsøg med handelsgødning og spildevands-

slam (1974-1979). Fra Damgaard-Larsen mfl. (1979). 

 

Dybde i cm Ni Cr Pb Cd 

 --------------------------------- ppm ------------- 

 Lundgård (JB 1) 

0 - 25 3 6 6 0,19 

25 - 50 5 6 5 0,15 

50 - 75 5 7 4 0,14 

75 - 100 7 9 6 0,13 

 Askov (JB 5) 

0 - 25 5 10 11 0,17 

25 - 50 5 15 10 0,15 

50 - 75 6 20 8 0,10 

75 - 100 8 23 9 0,10 

 Rønhave (JB 7) 

0 - 25 6 11 16 0,25 

25 - 50 8 15 12 0,20 

50 - 75 10 20 11 0,20 

75 - 100 10 22 10 0,18 

     

 

Resultaterne i denne redegørelse vedrører indhold af Cd, Cr, Ni og Pb i plantemateriale dyrket i 

første fase af forsøget. I perioden 1974-1979 blev der dyrket landbrugsafgrøder (vårbyg, havre, be-

deroer, kartofler, rajgræs) og frilandsgrøntsager (grønkål, hvidkål, gulerod) i et sædskifte. I efter-

virkningsperioden (1980-1984) blev der alene dyrket landbrugsafgrøder (vårbyg, rajgræs, vinter-

sæd, roer), hvor plantematerialet blev analyseret for Cd indhold. 

Indholdet af Cd, Cr, Ni og Pb blev bestemt på tørrede og formalede delprøver, der blev oplukket 

med salpetersyre og perklorsyre. Elementerne i opløsningen blev efterfølgende bestemt ved AAS 

(Atomic-Absorption-Spectroscopy) med anvendelse af grafitovn og omregnet til koncentrationer 

(ppm = mg/kg tørvægt). 
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Resultater 
 

Arsen (As) 
 
I afgrøder høstet i de langvarige gødningsforsøg var indholdet af As i langt de fleste tilfælde på eller 

under detektionsgrænsen (0,1 ppm; Tabel 4). For ganske enkelte prøver af majs, bygkerne, 

byghalm og hvedehalm blev der fundet et indhold på 0,2 ppm As. Der blev ikke fundet en sam-

menhæng mellem gødningsniveau og afgrødernes indhold af As, og der kunne ikke konstateres 

forskel mellem anvendelse af handelsgødning og husdyrgødning. Plantetilgængeligheden af jor-

dens indhold af As (3.3-4.0 ppm; Tabel 2) er meget lav.  

Tabel 4. Koncentration (ppm i tørstof) af arsen (As) i afgrøder dyrket i B2-marken i de langvarige 

gødningsforsøg med tilførsel af forskellige niveauer (se Tabel 1) af husdyrgødning (AM) og han-

delsgødning (NPK). Detektionsgrænse: 0,1 ppm. 

Gødningsniveau Majs 
 Vårbyg  Græs  Vinterhvede 

 Kerne  Halm  1. Slæt  2. Slæt  Kerne  Halm 

0 (Ugødet) <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  0,2 

½ AM <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1 

1    AM <0,1  <0,1  <0,1  0,1  <0,1  <0,1  <0,1 

1½  AM <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  0,1  <0,1  <0,1 

2  AM <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  0,1  <0,1  <0,1 

½  NPK <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1 

1  NPK <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  0,1 

1½  NPK 0,2  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1 

2  NPK <0,1  <0,1  0,2  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1 

 

Uanset gødningsniveau var indholdet af As i de her analyserede afgrøder og afgrødedele for såvel 

handels- som husdyrgødning væsentligt lavere end det tilladte største indhold af As i fodermidler 

og fuldfoder-blandinger (2 ppm As) (Fødevareministeriet, 2004). 

Bly (Pb) 
 
For afgrøder i de langvarige gødningsforsøg blev de største gennemsnitlige koncentrationer af Pb 

(gennemsnit af gødningsniveauerne ½, 1 og 1½) fundet i 1. slæt af kløvergræs (0,47 ppm; Figur 1), 

mens indholdet af Pb i byg- og hvedekerner var meget lavt, ofte tæt på eller under detektionsgræn-
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sen (0,01 ppm; Tabel 5). Byg- og hvedehalm, majs og 2. slæt af kløvergræs lå i intervallet 0,18-0,23 

ppm Pb. Der kunne ikke konstateres nogen systematisk forskel mellem anvendelse af handels- og 

husdyrgødning. Afgrødernes indhold af Pb var ikke relateret til gødningsniveau (Figur 2). Tilgæn-

geligheden af jordens Pb pulje (12.2-14.4 ppm; Tabel 2) er meget lav.
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Figur 1. Det gennemsnitlige indhold (ppm i tørstof) af bly (Pb) i afgrøder (afgrødedele) høstet i 

husdyrgødede (½ AM, 1 AM, 1½ AM) og handelsgødede (½ NPK, 1 NPK, 1½ NPK) led i B2-

marken i de langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation. Majs, vårbyg, kløvergræs (to slæt) 

og vinterhvede er dyrket i henholdsvis 2009, 2010, 2011 og 2012. 
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Tabel 5. Koncentration (ppm i tørstof) af bly (Pb) i afgrøder dyrket i B2-marken i de langvarige 

gødningsforsøg med tilførsel af forskellige niveauer (se Tabel 1) af husdyrgødning (AM) og han-

delsgødning (NPK). Detektionsgrænse: 0,01 ppm.  

Gødningsniveau Majs 
 Vårbyg  Græs  Vinterhvede 

 Kerne  Halm  1. Slæt  2. Slæt  Kerne  Halm 

0 (ugødet) 0,27  0,04  0,19  0,27  0,25  0,01  0,22 

½ AM 0,18  <0,01  0,24  0,43  0,25  0,04  0,30 

1    AM 0,15  0,04  0,17  0,67  0,22  0,03  0,15 

1½  AM 0,22  0,07  0,26  0,19  0,20  0,01  0,12 

2  AM 0,14  0,02  0,12  0,52  0,41  0,02  0,19 

½  NPK 0,21  0,01  0,23  0,89  0,23  0,04  0,17 

1  NPK 0,15  0,06  0,27  0,33  0,27  0,03  0,25 

1½  NPK 0,18  0,04  0,14  0,18  0,18  <0,01  0,19 

2  NPK 0,17  0,08  0,21  0,89  0,43  0,03  0,25 
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Figur 2. Indhold (ppm i tørstof) af bly (Pb) i afgrøder høstet i de langvarige gødningsforsøg (B2-

marken) i led, der er blevet tilført forskellige niveauer (0, ½, 1, 1½, 2) af kvælstof, fosfor og kalium 

i husdyrgødning (AM) og handelsgødning (NPK). Majs, vårbyg, kløvergræs (to slæt) og vinterhvede 

er dyrket i henholdsvis 2009, 2010, 2011 og 2012. 
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Tabel 6.  Indhold af bly (Pb) i afgrøder (ppm i tørstof) dyrket i perioden 1974-1979 ved to niveauer 

af handelsgødning (0 NP og 2 NP) i markforsøg med handelsgødning og spildevandsslam. Gen-

nemsnit af afgrøder høstet ved Lundgård, Askov og Rønhave forsøgsstationer. Fra Larsen og Peter-

sen (1993). 

 

Afgrøde  0 NP 2 NP 

Byg:  kerne 0,4 0,5 

    halm 1,5 1,6 

Havre:  kerne 0,2 0,3 

   halm 1,4 1,5 

Italiensk rajgræs  2,6 2,5 

Bederoer:  rod 1,1 1,1 

    top 5,4 5,0 

Kartofler  0,8 1,0 

Grønkål:  blade 3,8 3,6 

    stok 1,6 1,5 

Gulerod: rod 1,2 1,4 

   top 9,1 10,4 

Hvidkål  0,9 0,7 

 

Resultater fra forsøgene, der blev gennemført i perioden 1974-1979, viser ikke systematiske forskel-

le mellem gødningsniveauer (0 NP og 2 NP) med hensyn til afgrødernes indhold af Pb (Tabel 6). 

Det gælder både for landbrugsafgrøder og frilandsgrøntsager. I overensstemmelse med resultater 

fra de langvarige gødningsforsøg var Pb indholdet i byg- og havrekerner lavere (0,2-0,5 ppm) end i 

de tilsvarende halmfraktioner (1,4-1,6 ppm). Der blev fundet markant højere Pb indhold i top (bla-

de) fra bederoer, grønkål og gulerod. Det er tidligere vist (Damgaard-Larsen mfl., 1979), at vask af 

disse plantedele reducerer det målte indhold af Pb med godt 40 %. Kontaminering med jord kan 

derfor have bidraget markant til de højere Pb indhold i disse grønne plantefraktioner, der dog 

normalt ikke vil blive anvendt til konsum. Roetop blev tidligere anvendt til dyrefoder, men bliver i 

dag efterladt på marken og nedmuldet.  

Uanset gødningsniveau var indholdet af Pb i de her analyserede afgrøder og afgrødedele for såvel 

handels- som husdyrgødning væsentligt lavere end det tilladte største indhold af Pb i fodermidler 
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(10 ppm Pb, dog 40 ppm Pb for grøntfoder) og fuldfoder-blandinger (5 ppm Pb; Fødevareministe-

riet, 2004). 

Cadmium (Cd) 
 
For samtlige afgrøder høstet i de langvarige gødningsforsøg var niveauet af Cd højere efter anven-

delse af handelsgødning end efter anvendelse af husdyrgødning (Figur 3). Halm fra vårbyg og vin-

terhvede havde et betydeligt højere gennemsnitligt indhold af Cd end byg- og hvedekerner. For 

kerner dyrket med tilførsel af handelsgødning var Cd indholdet godt 2 gange højere (0,02-0,08 

ppm) end i kerner dyrket med tilførsel af husdyrgødning (0,01-0,03 ppm)(Tabel 7). For halm var 

indholdet af Cd ca. 3-4 gange højere i de handelsgødede led. Indholdet af Cd i ensilagemajs var 

væsentlig højere end i kløvergræs, der ikke får gødning tilført direkte i vækståret (Tabel 1). Generelt 

var den relative forskel i Cd indhold mellem handels- og husdyrgødning mindre for majs og kløver-

græs end for kornafgrøder. For afgrøder, der i vækståret tilføres handelsgødning (majs, vårbyg og 

vinterhvede), blev der fundet en direkte sammenhæng mellem Cd indhold og gødningsniveau (Fi-

gur 4), hvorimod kløvergræs, som ikke direkte tilføres gødning i vækståret, ikke viste en direkte 

sammenhæng. For hvede, byg og majs dyrket ved gødningsniveau 2 var Cd indholdet i gennemsnit 

4 gange højere end de tilsvarende afgrøder dyrket under ugødede forhold. For afgrøder dyrket med 

husdyrgødning var afgrødernes indhold af Cd stort set upåvirket af gødningsniveau. Enkelte afgrø-

der udviste en tendens til fald i Cd indhold ved stigende tilførsel af gødning. Det tilskrives en for-

tyndingseffekt forårsaget af en større plantebiomasse ved øget gødskning. 
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Figur 3.  Det gennemsnitlige indhold (ppm i tørstof) af cadmium (Cd) i afgrøder (afgrødedele) 

høstet i husdyrgødede (½ AM, 1 AM, 1½ AM) og handelsgødede (½ NPK, 1 NPK, 1½ NPK) led i 

B2-marken i de langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation. Majs, vårbyg, kløvergræs (to 

slæt) og vinterhvede er dyrket i henholdsvis 2009, 2010, 2011 og 2012. 
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Tabel 7. Koncentration (ppm i tørstof) af cadmium (Cd) i afgrøder dyrket i B2-marken i de langva-

rige gødningsforsøg med tilførsel af forskellige niveauer (se Tabel 1) af husdyrgødning (AM) og 

handelsgødning (NPK). Detektionsgrænse: 0,01 ppm. 

 

Gødningsniveau Majs 
 Vårbyg  Græs  Vinterhvede 

 Kerne  Halm  1. Slæt  2. Slæt  Kerne  Halm 

0 (Ugødet) 0,08  0,01  0,06  0,05  0,08  0,02  0,06 

½ AM 0,28  0,01  0,04  0,04  0,09  0,02  0,07 

1    AM 0,10  0,01  0,03  0,04  0,04  0,01  0,07 

1½  AM 0,06  0,02  0,03  0,03  0,05  0,03  0,06 

2  AM 0,12  <0,01  0,03  0,03  0,05  0,02  0,05 

½  NPK 0,14  0,02  0,10  0,05  0,09  0,03  0,09 

1  NPK 0,23  0,02  0,13  0,07  0,07  0,04  0,22 

1½  NPK 0,16  0,07  0,18  0,05  0,08  0,06  0,31 

2  NPK 0,33  0,08  0,24  0,06  0,06  0,07  0,37 
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Tabel 8. Indhold af cadmium (Cd) i afgrøder (ppm i tørstof) dyrket i perioden 1974-1979 ved to 

niveauer af handelsgødning (0 NP og 2 NP) i markforsøg med handelsgødning og spildevandsslam. 

Gennemsnit af afgrøder høstet ved Lundgård, Askov og Rønhave forsøgsstationer. Fra Larsen og 

Petersen (1993). 

 

Afgrøde  0 NP 2 NP 

Byg:  kerne 0,06 0,08 

  halm 0,13 0,24 

Havre:  kerne 0,07 0,10 

    halm 0,15 0,22 

Italiensk rajgræs  0,23 0,26 

Bederoer:  rod 0,30 0,37 

    top 0,72 0,85 

Kartofler  0,19 0,23 

Grønkål:  blade 0,23 0,28 

    stok 0,26 0,28 

Gulerod:  rod 0,46 0,67 

    top 0,61 0,75 

Hvidkål  0,11 0,13 

 

Forsøgene fra perioden 1974-1979 viste i overensstemmelse med resultaterne fra de langvarige 

gødningsforsøg, at afgrøder tilført dobbelt mængde handelsgødning (2 NP) havde et højere indhold 

af Cd  (Tabel 8) end afgrøder dyrket uden tilførsel af N og P (0 NP). Uanset gødningsniveau havde 

kornkerner et væsentligt lavere Cd indhold (0,06-0,10 ppm) end kornhalm (0,13-0,24 ppm). De 

højeste koncentrationer af Cd blev fundet for top af roer og gulerødder (0,61-0,85 ppm), men der 

blev også fundet relativt høje værdier for roddelen af gulerødder. Generelt havde afgrøder dyrket til 

fysiologisk modenhed (kornafgrøder) lavere værdier for Cd indhold end afgrøder høstet i den vege-

tative fase, dog med undtagelse af hvidkål. Undersøgelsen af betydningen af kontaminering af af-

grødeprøver med jord viste, at efter vask af roetop og gulerodstop øgedes det målte indhold af Cd 

med i gennemsnit 25 % (Damgaard-Larsen mfl., 1979). Det skyldes at jordrester bidrager til tør-

vægten men kun i ringe grad til Cd koncentrationen i prøven.   
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Figur 4. Indhold (ppm i tørstof) af cadmium (Cd) i afgrøder høstet i de langvarige gødningsforsøg 

(B2-marken) i led, der er blevet tilført forskellige niveauer (0, ½, 1, 1½, 2) af kvælstof, fosfor og 

kalium i husdyrgødning (AM) og handelsgødning (NPK). Majs, vårbyg, kløvergræs (to slæt) og vin-

terhvede er dyrket i henholdsvis 2009, 2010, 2011 og 2012. 
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Tabel 9. Indhold af cadmium (Cd) i afgrøder (ppm i tørstof) i afgrøder fra eftervirkningsperioden 

(1980-1984) i markforsøgene med handelsgødning og spildevandsslam. I eftervirkningsperioden 

var de tidligere gødningsniveauer (0 NP og 2 NP) afløst af tilførsel af handelsgødnings-N. Gennem-

snit af afgrøder høstet ved Lundgård, Askov og Rønhave forsøgsstationer. Fra Larsen og Petersen 

(1993). 

 

                                                   Gødningsniveau 1974-1979 

Afgrøde  

(N tilførsel, 1980-1984 ) 

 
0 NP 2 NP 

Vintersæd (100 kg N/ha): kerne 0,07 0,09 

 halm 0,15 0,20 

Byg (100 kg N/ha): kerne 0,06 0,07 

    halm 0,15 0,16 

Roer (200 kg N/ha): rod 0,29 0,29 

    top 0,62 0,62 

Rajgræs (200 kg N/ha)  0,14 0,14 

 

I forsøgenes eftervirkningsperiode (1980-1984), hvor de tidligere led 0 NP og 2 NP nu alene blev 

tilført N med handelsgødning, forblev indholdet af Cd i kornkerner på samme lave niveau, som blev 

fundet i perioden 1974-1979 (Tabel 9). For det tidligere 2 NP led var der i eftervirkningsperioden 

en tendens til et mindre Cd indhold i roer, kornhalm og græs.  

For bederoer og gulerødder høstet i markforsøgene, der blev gennemført i perioden 1974-1984, var 

indholdet af Cd for begge gødningsniveauer (0 NP og 2 NP) i flere tilfælde relativt højt (op til 0,85 

ppm Cd; Tabel 8 og 9). For øvrige afgrøder og afgrødedele var indholdet af Cd for såvel handels- 

som husdyrgødede behandlinger (uanset gødningsniveau) væsentligt lavere end det tilladte største 

indhold af Cd i vegetabilske fodermidler (1 ppm Cd) og fuldfoder-blandinger (1 ppm Cd for drøv-

tyggere; 0,5 ppm Cd for en mavede dyr) (Fødevareministeriet, 2004). 
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Krom (Cr) 
 
Det gennemsnitlige indhold af Cr i afgrøder høstet i de langvarige gødningsforsøg viste kun mindre 

forskelle mellem de forskellige afgrøder og afgrødedele, og der var ikke en systematisk forskel mel-

lem virkningen af handels- og husdyrgødning (Figur 5). Det laveste niveau blev fundet for kerne-

fraktion fra byg dyrket med husdyrgødning (0,6 ppm Cr), mens det højeste niveau fandtes for 1. 

slæt kløvergræs i led med tilførsel af handelsgødning til de øvrige afgrøder i sædskiftet (0,9 ppm 

Cr). Det højeste indhold af Cr i kløvergræs (1,3 ppm) blev målt for forsøgsleddet 2 NPK (Tabel 10), 

mens niveauet for det ugødede led var relativet konstant (0,6-0,8 ppm Cr) og ikke relateret til af-

grødetype.  

M
aj

s

By
g,

 k
er

ne

By
g,

 h
al

m

G
ræ

s,
 1

. s
læ

t

G
ræ

s,
 2

. s
læ

t

H
ve

de
, k

er
ne

H
ve

de
, h

al
m

Ko
nc

en
tra

tio
n 

(p
pm

)

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25
AM
NPK Cr

 

Figur 5. Det gennemsnitlige indhold (ppm i tørstof) af krom (Cr) i afgrøder (afgrødedele) høstet i 

husdyrgødede (½ AM, 1 AM, 1½ AM) og handelsgødede (½ NPK, 1 NPK, 1½ NPK) led i B2-

marken i de langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation. Majs, vårbyg, kløvergræs (to slæt) 

og vinterhvede er dyrket i henholdsvis 2009, 2010, 2011 og 2012. 
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Tabel 10. Koncentration (ppm i tørstof) af krom (Cr) i afgrøder dyrket i B2-marken i de langvarige 

gødningsforsøg med tilførsel af forskellige niveauer (se Tabel 1) af husdyrgødning (AM) og han-

delsgødning (NPK). Detektionsgrænse: 0,1 ppm. 

 

Gødningsniveau Majs 
 Vårbyg  Græs  Vinterhvede 

 Kerne  Halm  1. Slæt  2. Slæt  Kerne  Halm 

0 (Reference) 0,6  0,8  0,7  0,7  0,7  0,8  0,8 

½ AM 0,7  0,2  0,7  0,8  0,9  0,9  0,9 

1    AM 0,9  0,7  1,2  0,8  0,8  0,8  0,8 

1½  AM 0,8  0,8  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 

2  AM 0,7  0,7  0,9  1,0  1,0  0,8  0,8 

½  NPK 0,8  0,9  1,0  0,9  0,8  0,8  0,9 

1  NPK 0,6  0,8  0,8  0,9  0,6  0,7  0,8 

1½  NPK 0,7  0,7  0,8  0,9  0,9  0,7  0,7 

2  NPK 0,7  0,9  0,8  1,3  0,7  0,6  0,7 

              

 

Der var ikke en entydig sammenhæng mellem gødningsniveau og afgrødens Cr indhold, hverken 

for afgrøder tilført handels- eller husdyrgødning (Figur 6). For vinterhvede synes der dog at være 

en tendens til fald i afgrødens Cr indhold med stigende tilførsel af gødning. Denne tendens var den 

samme for afgrøder dyrket med handels- og husdyrgødning og må tilskrives en fortyndingseffekt af 

en større plantebiomasse ved større tilførsel af plantenæringsstoffer. 
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Figur 6. Indhold (ppm i tørstof) af krom (Cr) i afgrøder høstet i de langvarige gødningsforsøg (B2-

marken) i led, der er blevet tilført forskellige niveauer (0, ½, 1, 1½, 2) af kvælstof, fosfor og kalium 

i husdyrgødning (AM) og handelsgødning (NPK). Majs, vårbyg, kløvergræs (to slæt) og vinterhvede 

er dyrket i henholdsvis 2009, 2010, 2011 og 2012. 
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Indholdet af Cr i afgrøder dyrket i perioden 1974-1979 med handelsgødning viste ingen klar effekt 

af gødningsniveau (Tabel 11). For kornkerner og halm fandtes samme niveau af Cr, som observeret 

i de langvarige gødningsforsøg, mens niveauet for græs (tilført handelsgødning) synes lidt højere 

end fundet for kløvergræs i de langvarige forsøg (ikke tilført handelsgødning direkte). Indholdet af 

Cr i bederoer (rod), kartofler og gulerødder (rod) er på niveau med græs (0,9 – 1,2 ppm), mens 

indholdet i roetop, gulerodstop og blade af grønkål er væsentlig højere. Sidstnævnte værdier er 

formodentlig påvirket af kontaminering med jord, idet det blev vist at vask af roetop og gulerodstop 

reducerede Cr indholdet i disse afgrødedele med 32 % (Damgaard-Larsen mfl., 1979).  

 

Tabel 11. Indhold af krom (Cr) i afgrøder (ppm i tørstof) dyrket i perioden 1974-1979 ved to ni-

veauer af handelsgødning (0 NP og 2 NP) i markforsøg med handelsgødning og spildevandsslam 

Gennemsnit af afgrøder høstet ved Lundgård, Askov og Rønhave forsøgsstationer. Fra Larsen og 

Petersen (1993). 

 

Afgrøde  0 NP 2 NP 

Byg: kerne 0,5 0,5 

    halm 0,9 0,8 

Havre:  kerne 0,4 0,5 

    halm 0,7 0,7 

Italiensk rajgræs  1,2 1,1 

Bederoer: rod 0,9 1,0 

    top 2,5 2,1 

Kartofler  1,0 1,0 

Grønkål: blade 2,8 2,8 

   stok 1,5 1,5 

Gulerod:  rod 1,2 1,1 

    top 5,9 6,3 

Hvidkål  0,7 0,7 
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Kviksølv (Hg) 
 
De fleste analyser af majs, bygkerne og hvedekerne fra de langvarige gødningsforsøg viste et ind-

hold af Hg, der var under detektionsgrænsen (< 0,001 ppm Hg; Tabel 12). Generelt var Hg indhol-

det i hvedehalm og kløvergræs højere efter anvendelse af handelsgødning end efter anvendelse af 

husdyrgødning (Figur 7), men bortset fra byghalm synes der ikke at være en entydig sammenhæng 

mellem gødningsniveau og afgrødernes indhold af Hg (Figur 8). De højeste indhold af Hg blev fun-

det for byghalm og hvedehalm (henholdsvis 0,012 og 0,015 ppm Hg ved 1½ NPK) og for 1. slæt af 

kløvergræs (0,016 ppm Hg ved ½ NPK). 

 

Tabel 12. Koncentration (ppm i tørstof) af kviksølv (Hg) i afgrøder dyrket i B2-marken i de lang-

varige gødningsforsøg med tilførsel af forskellige niveauer (se Tabel 1) af husdyrgødning (AM) og 

handelsgødning (NPK). Detektionsgrænse: 0,001 ppm. 

Gødningsniveau Majs 
 Vårbyg  Græs  Vinterhvede 

 Kerne  Halm  1. Slæt  2. Slæt  Kerne  Halm 

0 (Ugødet) <0,001  <0,001  0,004  0,002  0,006  <0,001  0,010 

½ AM <0,001  <0,001  0,005  0,004  0,007  0,006  0,003 

1    AM <0,001  0,003  0,006  0,007  0,009  0,003  0,007 

1½  AM 0,002  0,004  0,010  0,005  0,002  <0,001  0,008 

2  AM 0,001  <0,001  0,008  0,005  0,003  <0,001  0,007 

½  NPK <0,001  <0,001  0,003  0,016  0,011  0,003  0,002 

1  NPK <0,001  0,003  0,003  0,003  0,010  <0,001  0,013 

1½  NPK 0,002  <0,001  0,012  0,006  0,007  <0,001  0,015 

2  NPK <0,001  0,002  0,010  0,005  0,008  <0,001  0,010 
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Figur 7. Det gennemsnitlige indhold (ppm i tørstof) af kviksølv (Hg) i afgrøder (afgrødedele) hø-

stet i husdyrgødede (½ AM, 1 AM, 1½ AM) og handelsgødede (½ NPK, 1 NPK, 1½ NPK) led i B2-

marken i de langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation. Majs, vårbyg, kløvergræs (to slæt) 

og vinterhvede er dyrket i henholdsvis 2009, 2010, 2011 og 2012. 

 

Uanset gødningsniveau var indholdet af Hg i de her analyserede afgrøder og afgrødedele for såvel 

handels- som husdyrgødning væsentligt lavere end det tilladte største indhold af Hg i fodermidler 

og fuldfoder-blandinger (0,1 ppm Hg)(Fødevareministeriet, 2004). 
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Figur 8. Indhold (ppm i tørstof) af kviksølv (Hg) i afgrøder høstet i de langvarige gødningsforsøg 

(B2-marken) i led, der er blevet tilført forskellige niveauer (0, ½, 1, 1½, 2) af kvælstof, fosfor og 

kalium i husdyrgødning (AM) og handelsgødning (NPK). Majs, vårbyg, kløvergræs (to slæt) og vin-

terhvede er dyrket i henholdsvis 2009, 2010, 2011 og 2012. Værdier under detektionsgrænsen er 

udeladt. 
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Nikkel (Ni) 
 
Bortset fra ganske enkelte prøver, var indholdet af Ni i majs, byg- og hvedekerner høstet i de lang-

varige gødningsforsøg under eller meget tæt på detektionsgrænsen for denne analyse (< 0,1 ppm Ni; 

Tabel 13). De højeste gennemsnitlige værdier af Ni (1,3 ppm Ni,) blev fundet for kløvergræs, der 

blev dyrket i led, hvor de øvrige afgrøder i sædskiftet tilføres handelsgødning (gennemsnit af ½, 1 

og 1½ NPK; Figur 9). For kløvergræs dyrket ved de tilsvarende niveauer af husdyrgødning var ind-

holdet af Ni cirka det halve. For afgrøder med Ni indhold over detektionsgrænsen var der ikke en 

entydig sammenhæng mellem gødningsniveau og indholdet af Ni, idet der dog for byg- og hvede-

halm samt for kløvergræs synes at være et stigende indhold af Ni ved stigende tilførsel af handels-

gødning (Figur 10). 

 
Tabel 13. Koncentration (ppm i tørstof) af nikkel (Ni) i afgrøder dyrket i B2-marken i de langvari-
ge gødningsforsøg med tilførsel af forskellige niveauer (se Tabel 1) af husdyrgødning (AM) og han-
delsgødning (NPK). Detektionsgrænsen for analysen er 0,1 ppm. 

Gødningsniveau Majs 
 Vårbyg  Græs  Vinterhvede 

 Kerne  Halm  1. Slæt  2. Slæt  Kerne  Halm 

0 (Ugødet) 0,4  <0,1  0,3  1,2  0,7  0,2  0,2 

½ AM 0,1  <0,1  0,3  0,9  0,7  <0,1  0,3 

1    AM 0,3  <0,1  0,8  0,8  0,8  0,2  0,2 

1½  AM <0,1  <0,1  0,3  0,6  0,5  <0,1  <0,1 

2  AM 0,1  <0,1  <0,1  0,9  0,7  <0,1  0,2 

½  NPK 0,2  <0,1  0,4  0,8  1,3  <0,1  0,2 

1  NPK 0,2  <0,1  0,5  1,4  1,4  <0,1  0,4 

1½  NPK 0,1  0,1  0,4  1,7  1,3  <0,1  0,2 

2  NPK 0,3  <0,1  1,0  2,3  1,4  <0,1  0,6 
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I gennemsnit var niveauet af Ni bestemt i afgrøder dyrket i perioden 1974-1979 højere end niveauet 

fundet i de handelsgødede led i de langvarige gødningsforsøg (Tabel 14), idet der dog også i afgrø-

der fra de langvarige forsøg blev fundet enkeltværdier på samme niveau (Tabel 13). For bygkerne, 

byghalm, gulerødder (rod) og grønkål blev der fundet samme Ni indhold ved de to gødningsni-

veauer (0 NP og 2NP), hvorimod der for havrekerne, rajgræs, bederoer, kartofler, gulerod-top og 

hvidkål blev fundet højere Ni indhold ved det høje gødningsniveau. De største koncentrationer af 

Ni (2,2-3,1 ppm) blev fundet for top af gulerod, roetop, rajgræs, hvidkål og havrekerne dyrket ved 2 

NP. For afgrøder dyrket ved 0 NP, var der alene værdier > 2 ppm for roetop og top af gulerod. Ved 

vask af disse to afgrødedele reduceredes Ni indholdet med i gennemsnit 13 % (Damgaard-Larsen 

mfl., 1979).  
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Figur 9. Det gennemsnitlige indhold (ppm i tørstof) af nikkel (Ni) i afgrøder (afgrødedele) høstet i 

husdyrgødede (½ AM, 1 AM, 1½ AM) og handelsgødede (½ NPK, 1 NPK, 1½ NPK) led i B2-

marken i de langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation. Majs, vårbyg, kløvergræs (to slæt) 

og vinterhvede er dyrket i henholdsvis 2009, 2010, 2011 og 2012. 
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Figur 10. Indhold (ppm i tørstof) af nikkel (Ni) i afgrøder høstet i de langvarige gødningsforsøg 

(B2-marken) i led, der er blevet tilført forskellige niveauer (0, ½, 1, 1½, 2) af kvælstof, fosfor og 

kalium i husdyrgødning (AM) og handelsgødning (NPK). Majs, vårbyg, kløvergræs (to slæt) og vin-

terhvede er dyrket i henholdsvis 2009, 2010, 2011 og 2012. Værdier under detektionsgrænsen er 

udeladt. 
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Tabel 14. Indhold af nikkel (Ni) i afgrøder (ppm i tørstof) dyrket i perioden 1974 -1979 ved to ni-

veauer af handelsgødning (0 NP og 2 NP) i markforsøg med handelsgødning og spildevandsslam. 

Gennemnit af afgrøder høstet ved Lundgård, Askov og Rønhave forsøgsstationer. Fra Larsen og 

Petersen (1993). 

 

Afgrøde  0 NP 2 NP 

Byg: kerne 0,5 0,5 

    halm 0,7 0,7 

Havre:  kerne 1,0 2,2 

    halm 1,0 1,1 

Italiensk rajgræs  1,6 2,3 

Bederoer: rod 1,4 1,6 

   top 2,4 2,6 

Kartofler  1,2 1,5 

Grønkål: blade 1,8 1,8 

  stok 1,2 1,3 

Gulerod: rod 1,2 1,2 

    top 2,4 3,1 

Hvidkål  1,5 2,2 
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Diskussion 
 

Der findes en righoldig international faglitteratur vedrørende virkningen af handelsgødning på 

afgrøders indhold af tungmetaller (fx McLaughlin mfl., 1996; Alloway, 2005; Peralta-Videa mfl., 

2009; Stacey mfl., 2010; Jiao mfl., 2012). Specielt har Cd i en årrække været genstand for mange 

studier (fx Miljøministeriet, 1980), idet fokus i vidt omfang har været rettet mod akkumulering og 

mobilitet af Cd i jord og effekt på planteoptag (Christensen og Tjell, 1991). I forbindelse med an-

vendelse af spildevandsslam i jordbruget blev der i løbet af 1970’erne igangsat en række undersø-

gelser, hvor studier af slamudbringningens belastning af jord og afgrøder med en række tungmetal-

ler fik en fremtrædende plads (Damgaard-Larsen mfl., 1979; Sanders mfl., 1986). Der blev i denne 

og efterfølgende periode også gennemført en række undersøgelser af gødskningens indflydelse på 

Cd indholdet i jord og afgrøder (fx Kofoed og Klausen, 1983; Jones og Johnston, 1989; Mortved, 

1987; Mulla mfl., 1980).  

I relation til denne redegørelse er der en række svagheder ved en stor del af den internationale fag-

litteratur. Svaghederne vedrører såvel de anvendte forsøgsdesign som de jordtyper, gødninger og 

planter, der indgår i forsøgene. Resultater fra undersøgelser baseret på laboratorie- og potteforsøg i 

drivhus eller klimakamre, på planter der ikke er dyrket til fysiologisk modenhed eller til relevant 

høsttidspunkt for den pågældende afgrøde, på jord, gødningstyper og -mængder der er stærkt afvi-

gende fra danske forhold, og undersøgelser baseret på eksotiske planter giver ikke et relevant bille-

de af den effekt, som handelsgødnings kan have på indholdet af tungmetaller i landbrugsafgrøder, 

der dyrkes under markforhold i Danmark.  

Andre publicerede undersøgelser har karakter af monitering (fx Bærug og Singh, 1990; Öborn mfl., 

1995; Bibak mfl., 1999; Kirchmann mfl., 2009). I denne type studier er de analyserede afgrøder 

typisk dyrket under markforhold, hvor det ikke er muligt med tilstrækkelig sikkerhed at fastslå are-

alers dyrkningshistorie herunder tidligere gødskningspraksis, og hvor der ikke er et tilstrækkelig 

præcist kendskab til de aktuelle vækstbetingelser og øvrige driftsforhold.  

Der er tidligere gennemført kortlægninger af indholdet af tungmetaller i dyrket jord i Danmark 

(Bak mfl., 1997; Tjell og Hovmand, 1978), og der er med udgangspunkt heri forsøgt etableret kvali-

tetskriterier for jord i form af anbefalede grænseværdier for indhold af metaller (Jensen mfl., 1997; 

Scott-Fordsmand og Pedersen, 1995). Bak mfl. (1997) konkluderede, at jordens indhold af Cr og Ni 

hovedsaligt må tilskrives naturgivne forhold, mens jordens indhold af As og Cd synes påvirket af 

menneskelig aktivitet. Det blev desuden konkluderet, at tungmetaller ikke udgør alvorlig økologisk 

risiko for det terrestriske miljø i Danmark (bortset fra forurenede arealer og bynære områder). 
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Generelt kan den historiske og aktuelle tilførsel af tungmetaller til dyrkningsjorden og jordens ind-

hold af metaller ikke anvendes til at forudsige afgrødernes indhold af tungmetaller. De enkelte me-

taller er meget forskellige hensyn til mobilitet og tilgængelighed for planter, ligesom en række na-

turgivne (fx geologisk udgangsmateriale, tekstur, jordtype, klima) og dyrkningsafledte forhold (fx 

valg af afgrøde, regulering af jordens reaktionstal, dræningstilstand, produktionsintensitet) kan 

have afgørende indflydelse på indhold af metaller i en given afgrøde (Hooda, 2010; Jiao mfl., 2012; 

Stacey mfl., 2010; Tack, 2010).  

Tjell og Hovmand (1978) fandt, at jordens indhold af Pb, Cr og Ni (men ikke Cd) var tæt korreleret 

til indholdet af ler + silt (jordpartikler < 0,02 mm). Et senere studie viste (Bak mfl., 1997) en tæt 

sammenhæng mellem jordens tekstur og indholdet af Cd, Cr og Ni (men ikke As, Pb og Hg). Tabel 

15 viser indholdet af Cd, Cr og Ni i afgrøder høstet i perioden 2009-2011 i markforsøg anlagt i 1981 

på to skånske lokaliteter (Petersborg nær Lund og Igelösa nær Malmø) med meget højt indhold af 

ler (Petersborg, 15-25 % ler; Igelösa, 25-40 % ler). Disse lokaliteter er klima- og dyrkningsmæssigt 

sammenlignelige med østdanske forhold. Afgrødernes indhold af As, Pb og Hg (og i visse tilfælde 

også af Cr og Ni) var under analysens detektionsgrænser. På trods af det for danske forhold meget 

høje indhold af ler var afgrødernes indhold af tungmetaller i god overensstemmelse med resulta-

terne fra de langvarige gødningsforsøg og fra forsøgene med handelsgødning, der blev gennemført i 

perioden 1974-1979. I de skånske markforsøg var indholdet af Pb, Cd, Cr og Ni i sukkerroer dog var 

væsentlig lavere end fundet for bederoer i de danske forsøg (Tabel 6, 8, 11 og 14). Indholdet af Cd i 

rapsfrø var på niveau med indholdet i hvedekerner. 

Jordens reaktionstal (pH) er fundet at påvirke tilgængeligheden af tungmetaller i dyrket jord 

(Öborn mfl., 1995). Andersson og Siman (1991) undersøgte jord og afgrøder fra syv svenske længe-

revarende markforsøg med forskellige niveauer af kalkning og handelsgødning. Den gennemsnitli-

ge forskel i jordenes pH var ca. 1,5 enheder (fra 5,3 ved ingen kalkning til 6,7 ved kalkning til 100 % 

basemætning). Kalkning mindskede afgrødernes indhold af Ni, mens indholdet af Pb, As og Cr ikke 

påvirkedes. Kalkning havde ikke en sikker indflydelse på indholdet af Cd i kornkerner, hvorimod 

indholdet af Cd i halmfraktioner og græs mindskedes ved kalkning. I overensstemmelse med de 

danske forsøg bag nærværende udredning steg indholdet af Cd i afgrøderne med stigende tilførsel 

af handelsgødning. Afgrødernes indhold af As, Pb, Cr og Ni var ikke påvirket af gødningsniveau, 

idet det bemærkes at de tre gødningsniveauer i de svenske forsøg alle var relativt lave sammenlig-

net med de danske forsøg bag denne udredning. 
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Tabel 15. Indhold af Cd, Cr og Ni i afgrøder høstet i skånske markforsøg anlagt i 1981 ved Peters-

borg (nær Lund) og Igelösa (nær Malmø). Afgrøderne er høstet i 2009, 2010 eller 2011 i ugødede 

led (0) og led tilført to niveauer af handelsgødning (½N1PK, 1NPK). Fra Andersson (2012). 

 Cd  Cr  Ni 

Afgrøder 0 1/2N1PK 1NPK  0 ½N1K 1NPK  0 ½N1K 1NPK 

Petersborg            

   Rapsfrø 0,045 0,049 0,052  0,36 0,32 0,35  0,18 0,16 0,23 

   Hvedekerne 0,062 0,057 0,069  < dg1 < dg1 < dg1  0,12 0,11 0,07 

   Sukkerroe 0,125 0,130 0,113  0,12 0,47 0,10  0,24 0,43 0,21 

Igelösa            

   Rapsfrø 0,079 0,066 0,048  < dg2 < dg2 < dg2  0,16 < dg2 0,15 

   Hvedekerne 0,051 0,056 0,079  < dg3 < dg3 < dg3  0,17 0,12 0,08 

   Bygkerne 0,040 0,050 0,060  2,65 0,95 1,38  1,15 0,31 0,51 

Alle resultater for As, Pb og Hg (data ikke vist) og nogle resultater for Cr og Ni var under detekti-

onsgrænserne (dg1 = 0,05 ppm; dg2 = 0,10 ppm; dg3 = 0,06 ppm). 

 

Det antages normalt, at handelsgødningens indflydelse på metalindhold i afgrøder kan tilskrives 

gødningens indhold af P. I de langvarige gødningsforsøg er niveauer for tilførsel af handelsgødning 

baseret på samtidig tilførsel af N, P og K. Med udgangspunkt i tre svenske markforsøg undersøgte 

Wångstrand mfl. (2007) den direkte virkning af stigende tilførsel af N i handelsgødning (fra 100 til 

235 kg N/ha) på indholdet af Cd i kernefraktionen af to sorter af vinterhvede. Undersøgelsen viste, 

at Cd koncentrationen i hvedekerner steg med stigende tilførsel af N i handelsgødning, uanset jor-

dens indhold af Cd og ler, og uanset udgangsniveau for Cd indhold i kernerne. Der kunne etableres 

en direkte sammenhæng mellem N og Cd koncentration i hvedekerner, idet relationen dog var ty-

deligst for forsøgslokaliteten med det største ler-indhold (49 % ler). 

Det her anvendte primære datagrundlag hidrører fra danske markforsøg, hvor forsøgsbetingelserne 

er veldefinerede. Der er således nøje kendskab til de anvendte mængder af handelsgødning, der 

indgår flere niveauer af handelsgødning (herunder ugødede led), der er fastholdt i en årrække. 

Inddragelse af de langvarige gødningsforsøg gør datagrundlaget unikt, idet der her er muligt at 

sammenligne effekten af handelsgødning med effekt af tilsvarende niveauer af husdyrgødning. Til-

sammen er dette afgørende forudsætninger, når der søges en sikker relation mellem brug af han-

delsgødning og afgrøders indhold af tungmetaller under forhold, der tillader ekstrapolation af de 

fundne sammenhænge til landbrugets planteproduktion. 
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Konklusion 
 
Afgrødernes indhold af As var under eller tæt på detektionsgrænsen og ikke påvirket af tilførsel af 

handelsgødning op til to gange normal gødskningspraksis. Der blev fundet samme indhold af Pb i 

afgrøder tilført handels og husdyrgødning uanset gødningsniveau. Dette gælder også for afgrøder-

nes indhold af Cr. Der kunne ikke etableres en entydig sammenhæng mellem gødningstype eller 

gødningsniveau og afgrødernes indhold af Hg og Ni.   

For afgrøder, der tilføres handelsgødning direkte i eller umiddelbart før vækstperioden, blev der 

fundet en direkte sammenhæng mellem Cd indholdet og gødningsniveau. Generelt var Cd indhol-

det (uanset gødningsniveau) lavere end det største tilladte indhold af Cd i vegetabilske fodermidler.  

Det konkluderes, at selv ved lang tids anvendelse af handelsgødning (normal gødskningsintensitet) 

vil indholdet af As, Pb, Cd og Hg i typiske landbrugsafgrøder ikke overskride det størst tilladte ind-

hold af disse metaller i fodermidler (Fødevareministeriet, 2004). Bekendtgørelsen fastsætter ikke 

grænser for indhold af Cr og Ni. 
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DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er den faglige indgang 
til jordbrugs- og fødevareforskningen ved Aarhus Universitet (AU). Centrets 
hovedopgaver er videnudveksling, rådgivning og interaktion med myn-
digheder, organisationer og erhvervsvirksomheder.
 
Centret koordinerer videnudveksling og rådgivning ved de institutter, som  
har fødevarer og jordbrug, som hovedområde eller et meget betydende 
delområde:
 
Institut for Husdyrvidenskab
Institut for Fødevarer
Institut for Agroøkologi
Institut for Ingeniørvidenskab
Institut for Molekylærbiologi og Genetik 
 
Herudover har DCA mulighed for at inddrage andre enheder ved AU, som  
har forskning af relevans for fagområdet.

AARHUS UNIVERSITET



Denne rapport belyser indholdet af arsen (As), bly (Pb), cadmium (Cd), krom (Cr), kviksølv (Hg) og nikkel (Ni) i afgrøder, der 
er dyrket ved forskellige niveauer af handelsgødning (fra ugødet til to gange normal gødskning). Effekten af handelsgød-
ning er sammenlignet med effekten af husdyrgødning. Datagrundlaget udgøres af analyser foretaget på afgrøder dyrket 
i 2009-2012 i de langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation, suppleret med resultater fra danske markforsøg 
gennemført i perioden 1974-1984 og fra to skånske forsøg (2009-2011). Rapporten er bestilt af Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri.
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