
Om. statistik vedrørende kunstgødningsanvendelse 

Af K. DORPH-PETERSEN 

Udviklingen i Danmarks forbrug af handelsgødning kan år for år 
følges i en af Det Danske Gødnings-Kompagni A/S og Dansk An
dels Gødningsforretning siden 1936 udsendt salgsstatistik, hvori 
det årlige forbrug af kvælstof-, fosfor- og kaligødning er opgjort 
amtsvis. 

En langt mere detailleret beskrivelse af kunstgødningsforbruget 
er fremskaffet gennem Det statistiske Departement, der i 1928 og 
1952, i forbindelse med de øvrige landbrugsfællinger, har ind
samlet oplysninger om anvendelsen af handelsgødninger på de 
enkelte ejendomme. Resultaterne af disse to omfattende under
søgelser findes i »Anvendelsen af Kunstgødning 1928« og »Anven
dels en af kunstgødning 1952«, Statistiske Meddelelser, henholds
vis 4. rk. 84. bel. 3. h. 1930 og 4. rk. 160. bd. 3. h. 1955. I disse 
afhandlinger er kunstgødningsforbruget, suppleret med oplys
ninger om landbrugsarealets anvendelse og kreaturholdet, opgjort 
sogne- eller kommunevis og dertil er dcr foretaget cn række bereg
ninger ovel' gødningsforbruget i større områder m.v. samt for 
sidste tællings vedkommende også en opgørelse over gødnings
forbruget på forskellige ejendomsstørreisel'. 

På tilsvarende måde som N. Aa. Sørensen i afhandlingen: 
»Fordelingen af Kunstgødning i 1927~28«, Tidssk. f. Planteavl, 
38. bd. 1932, s. 696~ 707, har bearbejdet Det statistiske Departe
ments tællingsresultater fra 1928, skal der i det følgende gives et 
uddrag af ovennævnte statistik og hertil knyttes nogle kommen
tarer. 

Det årlige kunstgødnlngsforbrug 1925-55 

Til belysning af udviklingen i de sidste 30 år er i tabel l anført 
gødningsforhruget for femårsperioder indtil 19:39 og derefter for 
de enkelte år. (Forbrug angivet for 1955 er for tiden 1/7 54-30/& 
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Tabel 1. Gødningsforbrug og høstudbytte 1925-55 

I 
Forllrug i mill. kg \ Høst-f-_· _________ 

udbytte i I kvæls~of- \ super- kali-
gødmng fosfat gødning I mill. a. e. 

I 
192,,-29 .... 198 399 39 99.9 
1930-34 .... 197 361 46 112.6 
1935-39 .... 226 372 75 118.7 

1940 250 377 87 116.1 
1941 274 87 153 102.1 
1942 283 34 122 114.2 
1943 249 9 112 125.0 
1944 197 14 110 121.0 
1945 214 18 112 124.3 
1946 254 147 28 129.5 
1947 267 323 101 100.6 
1948 245 395 123 116.9 
1949 293 398 160 132.5 
1950 384 440 168 129.2 
1951 450 470 206 129.0 
1952 454 457 259 135.0 
1953 522 536 320 143.1 
1954 507 534 317 123.9 
1955 489 501 290 128.1 

I 

55 d. v. s. til høsten 1955). De anvendte gødninger er omregnet i 
kvælstofgødning med 15,5% N, superfosfat med 18% P205 og 
kaligødning med 50% K20. 

I mellemkrigsårene, 1925-39, var forbruget, ud over nogle af 
konjunkturene forårsagede mindre variationer, ret konstant for 
superfosfat, noget stigende for kvælstofgødning og stærkt stigende 
for kaligødning. Fra 1940 til 1947 afbilleder krigs- og efterkrigs
tidens ofte kaotiske handelsforhold sig i kunstgødningsforbruget. 
Afspærringen fra de oversøiske råfosfatlejer satte fosforforbruget 
ned til næsten nul i 1944-45. KvælstofIorbruget, der blev dækket 
af norske og tyske fabrikker, steg i 1940-43, men begrænsedes af 
tilførselsvanskeligheder i 1944-45. Anvendelsen af kaligødning 
tiltog voldsomt under krigen, men importen heraf ramtes af van
skeligheder i 1946. 

Efter krigen har landbrugets bestræbelser for at øge produk
tionen også medført en stærk stigning i kunstgødningsforbruget, 
der først er kulmineret i 1953, hvorefter forbruget af alle tre gød
ningsarter er aftaget lidt i 1954-55. 
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I hele perioden 1925-55 er det især forbruget af kaligødning. 
der er forøget, idet anvendelsen nu er 7-8 gange så stor som i 
1925-29. I samme tidsrum er kvælstofanvendelsen forøget med 
ca. 150 pct., medens forbruget af superfosfat kun er steget med 
ca. 25-30 pct. 

Indenfor gødningsarterne er der i årenes løb sket nogen ændring 
i forbruget, dog undtagen fosforgødningen, hvor 18% superfosfat 
har været så at sige den eneste anvendte gødning. For kaliums 
vedkommende er man i den omhandlede periode gået fra 37-40 
pet. kaligødning til 50 pct., begge med kaliet som klorid, men med 
væsentlig mindre natrium og magnesium i sidstnævnte. Ændring 
i anvendelsen af kvælstofgødninger ses af tabel 2, der viser for
bruget i 1936 og 1955. 

Tabel 2. Anvendelse af forskellige kvælstofgødninger 

Forbrug i mill. kg årlig 
1936 1955 

Kalksalpeter. ............. 102 442 
Chilesalpeter. ............ 39 15 
1\ alronsalpeter ............ 6 

Svovlsur ammoniak ....... 40 9 
KaIkkvælstof ............. 2 
Nitrophoska .............. 1 
KaIkammonsalpeter. . ..... 8 
Ammonsulfatsalpeter ...... 5 

laIt 15.5 pet. gødning. ..... 206 489 

Anvendelsen af kalksalpeter er stadig blevet mere og mere domi
nerende, medens chilesalpeter og svovlsur ammoniak trænges ud 
af markedet. I nogle år havde kalkammonsalpeter og ammonsul
fatsalpeter vundet noget indpas (i 1953 med tilsammen 38 mill. 
kg), men synes nu at være ved at glide ud igen. 

I tabel 1 er endvidere anført den samlede avl i millioner afgrøde
enheder (en a. e. = 100 f. e.), og det ses heraf, at som helhed har 
udbyttet været jævnt stigende i de omtalte 30 år. Omkring 1930 
var udbytteniveauet på 100 mill. a. e. (100 mill. nåedes første 
gang i 1928), medens det nu er på ca. 130 millo a. e. Uden nærmere 
diskussion af forskellige faktorers medvirken, kan man vist fast
slå, at det stigende kunstgødningsforbrug har været en af de væsent-
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Tabel 3. Værdien af slaldgødning og ajle beregnet i kunstgødning, mill. kg 

Staldgdn. + ajle I Kunstgødnings- I 
svarer til forbrug i 

laIt forbrug 

.§ ~I ~ .§ I ~ II ~ .§ l o;! ~ 
,~ ~i ~ ,æl ~ ~ .æ ~ ~ 

,!~ ~~/~i Ril~~ ~i R* ~~ ~i i~i ~g ~~~i ~& ~~ ~i!~~!~~ 

I >Q~ <>J;:l o"'I"'~ OO;:l'Oro ""~IOO;:lloro ........-'i~......-IOO lC~ ....... ~,..-1r.nIL<":>~I.....-I,...:t:....-Im 1O~ 

1924-~-9 i 726 -1-:66 I 354 198 I 3991 39 I 924 865 I 393 
1930-34/79\J 516 I 398 197: 361 I 46 I 996 877 I 444 
1935--39 808 'I' 519 I 398 226 I 372 75 1034 891 473 
1940-44 657 422 366 251 104 117 908 526 483 
1945-4~1 I 706 452 380 254 256 105 960 708 485 

~95~~53J 7~9J_51~ .394 453 4761238 1242 992 632 

I Staldgdn. + 
ajle i pet. afialt 

cl 00-1 '0.0' 

.§ ~i -å 
&~nt:~~ 
~i ~~I' ~~ 
"" ~ ,<>J ;::i o ro 
T""'O,.!!l:~ cI.l I..Q~ 

7H I 54190 

80 I 5H I 90 78 58 84 
72 SO 76 
74 64 78 
64 52 I 62 

------ -

ligste årsager til denne udbyttestigning. Det skal dog påpeges, at 
tiltagende afgrøder p. g. af øget kunstgødningsanvendelse med
fører øget tilførsel af plantenæring til marken i staldgødning og 
ajle og dette understøtter handeIsgødningernes direkte udbytte
øgende virkning. 

Ud fra foderf01'bruget - hjemmeavlet foder og indkøbt korn og 
oliekager - og ud fra tabene ved opfodring og opbevaring af 
staldgødning (skønnet på grundlag af forsøg) har Det statistiske 
Departement beregnet værdien af staldgødning og ajle i den her 
omtalte årsperiode. Resultaterne heraf, sammenholdt med kunst
gødningsforbruget ses af tabel 3, 

Krigsårenes svigtende import af brød- og foderkorn samt olie
kager nedsatte staldgødningens kvælstof- og fosforværdi kendeligt 
og først rle sidste års store afgrøder sammen med importeret foder 
har genoprettet staldgødningens værdi. 

For kvælstof og kaliums vedkommende er tilførselen i natur
gødningernp dominerende og først i de senere år med stærkt sti
gende kunstgødnings forbrug udgør dette 36 og 38 pct. af ialttilfør
selen for hcnholdsyis k...-ælstof og kali. Med undtagelse af krigs
tiden har superfosfat udgjort op mod halvdelen af den samlede 
fosfattilførsel. 

Til sammenligning med det danske kunstgødningsforbrug er i 
tabel 4 vist forbruget i nogle vest- og sydeuropæiske lande; ordnet 
efter aftagende kvælstofIorhrug. 
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Tabel 4. Kunstgødningsforbruget i nogle vest- og sydeuropæiske lande angivet i 
kg plantenæringsstoffer pr. ha 1952-53 

Kvælstof Fosfat Kalium 
N P_O. K_O 

Holland ......... 69 50 69 
Belgien .......... 48 51 76 
Norge ........... 36 37 46 
Vesttyskland ..... 30 28 54 
Danmark.; ...... 26 32 52 
Sverrig .......... 19 27 18 
Storbritannien .... 19 31 19 
Frankrig ......... 9 17 13 
Italien ........... 9 16 2 
Østrig ........... 8 9 10 
Portugal. ........ 7 13 

(Efter »Fertilisers, production, consumption, trade and prices 
in European countrics 1952-55«. udgivet af OEEC). 

I forhold til de førstnævnte fire lande er den danske kunstgød
ningsanvendeIse ikke særlig stor, men vort store husdyrhold og 
udstrakte anvendelse af kløverrige græsmarker medfører antagelig, 
at vi m. h. t. samlet tilførsel af plantenæring kommer højere op i 
rækken. 

Antal af landbrugsejendomme, der anvender 
handelsgødning 

U d fra de to tællinger på de enkelte ejendomme i 1928 og 1952, 
kan der drages de i tabel 5 givne oplysninger om antal af ejen
domme, der anvender de forskellige arter af kunstgødning. 

I den førstnævnte gruppe indgår både ej endomme, hvor der 
ikke anvendes kunstgødning, og bedrifter, hvis kunstgødnings
forbrug ikke har kunnet oplyses på grund af ejerskifte o. L Til 
trods derfor tør man slutte, at antallet af ejendomme helt uden 
kunstgødningsanvendelse er aftaget fra 1928 til 1952. 

løvrigt viser tabellen, at alle tre gødningsarter i de forløbne 24 
år har vundet udbredelse til et større antal landbrug. Især er an~ 
vendeIse af kaligødning blevet mere almindelig, således som det 
ses af følgende sammendrag. 
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1928 1952 

pel. ejendomme, der anvender kvælstofgødning ... 75 92 
)} » » » superfosfat ........ 79 91 
» » » » kaligødning ....... 43 88 

Det er især på 0ernes og 0stjyllands gode lermuldede jorder, at 
kaligødningen har vundet udbredelse i de senere år, idet der i 
flere jyske amter med overvej ende sandjorder allerede i 1928 var 
over 60 pet. af ejendommene, på hvilke der anvendes kaligødning. 

Tabel 5. Antal ejendomme, der anvcndcr kunstgødning 

1928 1952 
antal pet. antal pct. 

Ingen eller forbrug uoplyst .............. . 29627 14.4 12790 6.~ 

Kvælstofgødning alene .................. . 11288 5.5 3880 1.(; 
Superfosfat }) .................. . 15279 7 .• 708 0.3 
Kaligødning » ••••••••••••.•....• 401 0.2 180 0.1 
Kvælstofgødning + superfosfat. .......... . 60922 29.7 7627 3.7 
Kvælstofgødning + kaligødning .......... . 1007 O.S 1754 0.9 
Superfosfat + kaligødning ............... . 595~) 2.9 2123 1.0 
Alle 3 gødninger. . ..................... . 80754 39 .• 175006 85.8 

--_._---

laH .................................. . 205237 ' 100.0 204068 100.0 

1. Hertil 257 ejendomme, der kun anvendte »anden gødning«. 

Man kan med en forslidt frase sige, at gødningsforbruget ikke 
alene har vundet fremad i højden, men også i bredden. 

Anvendelse af kunstgødning i de forskellige landsdele 

Tællingerne på enkeltejendomme i 1928 og 1952 og Det statistiske 
Departements sogne- eller kommunevise opgørelse deraf giver 
mulighed for en detailleret beskrivelse af gødningsfordelingen 
landet over. Denne fordeling er her vist gennem tabel 6, der an
giver forbruget af de tre gødningsarter i kg pr. ha i 1928 og 1952, 
samt ved kortene i fig. 1-3 (udarbejdet af Det statistiske Departe
ment). På disse kort er gødningsforbruget i 1952 angivet med for
skellig signatur, således at jo større forbruget er, desto tættere, 
mørkere signatur er der anvendt. Tilsvarende kort over gødnings-
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Tabel 6. Kunstgødningsforbruget i landets enkelte amter samt pet. af areale t~. 
benyttet til græs og gennemsnit af jordbundsanalyser 1949-55 

Amter og 
landsdele 

København ...... . 
Roskilde ........ . 
Frederiksborg .... . 
Holbæk ......... . 
Sorø ......... _ .. . 
Præstø ....... _ .. . 

Sjælland ..... _ . 
Bornholm ..... . 
Lolland-Falster .. 

Svendborg ....... . 
Odense .......... . 
Assens .......... . 

Fyn ......... .. 

Hjørring ......... . 
Thisted ......... . 
Aalborg ........ _. 
Randers ......... _ 
Viborg .......... . 
Aarhus .......... . 
Skanderborg ..... . 
Vejle ............ . 
Ringkøbing ...... . 
Ribe ............ . 
Haderslev ....... . 
Aabenrå ......... . 
Sønderborg ...... . 
Tønder_. _ ....... . 

Forbrug i kg gød ning pr. ha 
-_.-. -----

- kali-
g godning 

952 192811952 

74 } 16 • 142 I 38 
I 87 28 10 93 

13 7 66 

I 
9 72 
8 81 

I li I 80 
70 

I 9 I 138 

l} ~: I 77 I 
96 

102 I 
I 15 I 88 I 
I 12 

I 
84 

I 
10 72 
20 104 
19 86 
19 102 

} 15 
80 
93 

13 94 
15 I 122 
24 111 
15 116 
11 93 

7 91 
8 80 

16 99 

pct. af Jordbunds· 
analyser gns. areal 

m. græs 1949-55 

1952 
I Ft TK 

16 

Il " I 6.4 24 ! 
29 5.0 6.0 
26 5.0 n.l 
24 , 4.7 5.9 
24 4.6 6.1 

25 I 4.8 

I 

6.1 
28 5.1 6.6 
18 I 5.7 6.5 

28 I 4.5 

I 

6.4 
26 l} 6.4 27 7.7 

27 I 5.0 I 6.6 
--

41 

I 
4.9 5.3 

42 4.9 n.7 
39 4.7 6 .• 
32 4.7 6.6 
37 4.6 6.3 
28 l 6.6 33 J 4.8 

34 4.4 6.8 
41 3.8 5.3 
44 3.2 5.4 
38 

1

1

• 

6.5 
44 

} 4.7 6.5 32 

I 51 4.7 5.9 

39 4.6 6.3 I 
14 96 34 4.8 I 6.3 

Jylland ........ 138 /119 115 147 

Hele landet .... _1-46-1- 137 -:-1-0-4--+--1-45----;------,c------i--------i-----:----

fordelingen 1928 findes i Tidssk. f. Planteavl 38. bd. 1932 s. 
701-703. 

løvrigt skal denne fordeling landet over behandles for hver gød
ningsart for sig. 

KVÆLSTOFGØDNING 

Det ses af tabel 6, at anvendelsen af kvælstofgødning er vidt for
skellig fra amt til amt, idet der både i 1928 og 1952 er anvendt: 
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forbruget af kvælstofgødning 
Signcfurforklaring 

D Forbrug mindre end 100 kg/ha 

Då 100-125kg/ho 

125-150 

" 150-175 " 

" 175-200_. 

over 200 kg/ha 

Fig. L (Efter Statistiske Meddelelser, 4. rk., 160. bd., 3. hf.) 

fire gange så meget kvælstofgødning i Københavns amt og på 
Lolland-Falster som i Tønder amt. Kortene over forbruget af 
kvælstofgødning i 1928 og 1952 viser samstemmende, at det store 
kvælstofl'orbrug findes på Øernes og øst jyllands gode jorder med 
udtalt tyngdepunkt på Lolland. Det laveste forbrug finder man 
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hele vejen ned langs den jyske Vestkyst og på Midtjyllands hede
flader. 

Årsagerne til denne uens fordeling af kvælstofgødning, såvel 
som for de andre gødningsarter, skal hovedsagelig søges i jord
bunds- og driftsforhold, men antagelig også i tradition eller vane. 

Sammenligner man kortene over fordelingen af kvælstofgød
ning med et jordbundskort over Danmark, Cl' der et ganske tyde
ligt sammenhæng mellem jordtype og kvælstofforbrug, således at 
dette Cl' større, desto bedre og mere lerholdig jorden er. Undtagelser 
danner marskområderne i Sønderjylland samt Ærø og Bornholm, 
der har lavere forbrug, end man måtte vente ud fra jordtypen 
alene. Da mange forsøgsresultater viser, at man får større og sikrere 
merudbytte for kvælstofgødning på ler og lermuld end på sand
jord (se bL a. Tidssk. f. Planteavl 49. bd. 1944, s. 189-233) er 
der saglig begrundelse for den fundne forskel i kvælstofanvendel
sen på d~ forskellige jordtyper. 

At driftsforhold og sædskifte også indvirker på forbruget af 
kvælstofgødning ses af de i tabel 6 opførte tal for, hvor stor pro
centdel af arealet, der er lagt ud i græs. Tilsvarende ses af følgende 
sammendrag, hvor amterne er opført efter tiltagende pet. græs
areal. 

pet. af Kvælstof- pet. af Kvælstof-
Aml areal gødning Amt areal gødning 

i græs kg pr. ha i græs kg pr. ha 

København ...... 16 239 Randers ........ 32 149 
Maribo ......... 18 237 Sønderborg ..... 32 168 
Præstø .......... 24 188 Skanderborg .... 33 127 
Roskilde ...... , . 24 174 Vejle ........... 34 140 
Sorø ........... 24 181 Viborg .. _ ...... 37 119 
Odense ......... 26 180 Haderslev ....... 38 137 
Holbæle ........ 26 145 Aalborg_ ....... 39 118 
Assens ...... , '" 27 194 Hjørring ........ 41 100 
Svendborg ...... 28 158 Ringkjøbing ..... 41 112 
Bornholm ....... 28 120 Thisted ......... 42 95 
Aarhus ......... 28 154 Ribe ........... 44 104 
Frederiksborg ... 29 149 Aabenraa ....... 44 105 

Tønder ......... 51 66 

Linien, tiltagende græsareal aftagende kvælstofforbrug, er meget 
tydelig, selvom nogle amter f. eks. Bornholm falder lidt uden for 
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den. At forøgelsen af græsarealet bevirker en formindskelse af 
kvælstofgødningsanvendelsen skyldes i første linie, at der her i 
landet ikke eller sjældent bruges kvælstofgødning på kløvergræs
marker og at sidste afgrøde før græs, udlægskorn. og første afgrøde 
efter kløvergræs må gødes svagt med kvælstof. Endvidere at krea
turholdet og dermed staldgødningsmængden i reglen øges med til
tagende græsareal, og at ejendomme med lille græsareal og lille 
besætning dyrker en del salgs afgrøder, hvoraf flere. f. eks. sukker
roer, kræver store kvælslofmængder. Man ser således af kortet 
fig. 1, at »sukkerroeegnene" Lolland-Falster, Møn, Sydvestsjæl
land, Vestfyn og omkring Kolding, alle har stort forbrug af kvæl
stofgødning. Det skal dog indskydes, at jordtype og driftsførhold 
er delvis sammenfaldende, således at de store græsarealer for
trinsvis findes på de lettere jyske jorder, medens stor procentdel 
af arealet med korn og roer er karakteristisk for Øerne og 0stjyl
lands gode jorder. Dermed følger, at jordbunds- og driftsforhold 
indvirker i samme retning på kvælstofl'orbruget og den uens for
deling af kvælstofgødning landet over antagelig skyldes hensyn
tagen til såvel jord som driftsform. 

FOSFORGØDNING 

Som det ses af tabel 6, er forskellene i superfosfatforbruget væsent
lig mindre end i kvælstofforbruget, idet forholdet mellem de enkelte 
amters forhrug højest er som ca. 1: 2 både i 1928 og 1952. Af 
kortet fig. 2 ses det, at superfosfatforhruget i 1952 er størst på 
0stsjælland og på Lolland-Falster samt i Vest-og Sønderjylland, 
medens det er mindst i en delområder af Nord- og Østjylland 
samt på Nordfyn og Nordvestsjælland. Kortet over fordelingen i 
1928 giver omtrent samme billede. 

Det er vanskeligt at se, hvad der er årsag til denne uens fordeling 
fra egn til egn. Der er ingen sammenhæng mellem driftsformen, 
karakteriseret ved pet. af arealet med græs og superfosfatforbruget, 
ud over at de to amter, der har mindst græsareal, har højest super
fosfatforbrug. Man måtte vente, at de sidste 20 års udstrakte brug 
af jordbundsanalyser i gødningsvejledningen ville have medført 
et vist sammenhæng mellem fosforsyretallene på en egn og super
fosfatanvendelsen. Men noget sådant er ikke fundet. I tabel 6 er 
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Forbruget af superfosfat 
Signclurforkloring 

D Forbrug mindre end 100 kg}ho 

po 100-125 kg/ha 

125-150 " 

150-175 " 

175-200 

ove' 200 kg/ha 

Fig. 2. (Efter Statistiske Meddelelser, 4. rk., 160. bd., 3. hL) 

der i næstsidste kolonne anført gens. pr. amt af ca. 300.000 Ft
bestemmelser udført på Statens Planteavls-Laboratorium i 1949-
55. Der er intet som helst sammenhæng mellem disse Ft-værdier 
og mængden af superfosfat anvendt pr. ha i 1952. 
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Forbruget af kaligødning 
Signaturfarklaring 

D Forbrug mindre end 75 kg/ha 

GB po 75-100 kg/ha 

~ ,,100-125 " 

I11III ,,125-150 " 

• over 150 kg/ha 

Fig. 3. (Efter Statistiske Meddelelser, 4. rk., 160. bd., 3. hf.) 

KALIG0DNING 

Af tabel 6 og kortet fig. 3 ses det, at kaliforbruget er placeret 
noget anderledes end superfosfatforbruget. selvom forbruget af 
begge gødninger er stort i nogle egnp., f. eks. Københavnsegnen og 
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Lolland-Falster. I Jylland er kalianvendelsen stor i hedeområdet 
ned midt gennem hele halvøen fra Limfjorden til ned mod græn
sen, delvis sammenfaldende med det område i Vest- og Sønder
jylland, der har stort superfosfatforbrug. Lavt kaliforbrug har 
dele af Thy, Vendsyssel og Østjylland samt Tøndermarsken. End
videre bruges der kun lidt kali på Vestsjælland og på de sydfynske 
øer. 

Ligesom for superfosfat er det vanskeligt at se hvilke faktorer, 
der har indvirket på kaliforbrugets størrelse. Af tabel 6 kan det 
ses, at kaliforbruget i de enkelte amter hverken står i forhold til 
græsarealet eller jordens kaliumtal. Jordtypen er heller ikke af
gørende, idet det højeste forbrug forekommer på Lollands gode 
lerjorder og på de lette sandjorder i Midtjylland. 

Gødningsforbrug og ejendomsstørrelse 
Af tællingsresultaterne i 1952 har man på Det statistiske Departe
ment udvalgt 12.000 ejendomme landet over og for disse opgjort 
kunstgødningsforbruget med hensyntagen til ejendomsstørrelsen. 
Endvidere Cl' der udfra foderforbruget beregnet staldgødnings- og 
ajlemængden og værdien deraf omregnet i kunstgødning. Resul
tatet af disse opgørelser findes i tabel 7, og det ses heraf, at kunst
gødningsforbruget er størst for de to grupper af store ejendomme, 
60~120 ha. 

Men da besætningsstørrclsen og dermed staldgødningens mængde 
og værdi aftager med tiltagende ejendomsstørrelse, ses det, at den 

Tabe] 7. Gødningsforbrug og ejendomsstørrelse. Forbrug i kg pr. ha. 

Areal,i ha 

0.5-5 
5-10 

10-15 
15-30 
30-60 
60-120 
over 120 

Staldgødning + ajle er omregnet i kunstgødning 

I Kvælstofgødning Superfosfat I Kaligødning 

I 
kunst-I stald- I ialt kunst:--I stald- I jaH I kunst-I stald- I ialt 
gødn. gødn. gødn. gødn. gødn. gødn. 

146 312 458 145 I' 211 356 II 96 I 191 
131 319 450 138 212 350 90 197 
123 284 4-07 142

1

188 330 94 I 179 
126 255 381 139 169 308 I 93 161 

m ti! lil li! m !li I :~~ m 

287 
287 
273 
254 
239 
232 
225 
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samlede gødningstilførsel falder jævnt med voksende ejendoms
størrelse. 

Gennem gødningsforsøg og jordbundsanalyser søger konsulenter, 
forsøgsvirksomhed og landbrugsskoler at vejlede landmændene i 
den bedst mulige anvendelse af natur- og kunstgødning, men der 
er kun få muligheder for at få oplyst, om denne vejledning bliver 
fulgt. En af disse er statistisk belysning af kunstgødningsforbruget, 
således som det er omtalt i foranstående. De herved fremkomne 
resultater er i mangt og meget opmuntrende for en vejleder. Så
ledes må udviklingen i hele landets kunstgødningsforbrug siges at 
være helt rigtig. For kvælstof er forbruget nu stabiliseret omkring 
500 millo kg = 250 kg pr. ha, der ikke ligger i græs. Dette må ud 
fra forsøgsresultaterne skønnes at være ret passende, kan måske 
øges lidt med fordel, men dårligt være mindre. Af superfosfat 
bruges der ligeledes omkring 500 millo kg og dette sammen med 
fosfat i staldgødning medfører, at jorden får ca. 1,5 gang så meget 
fosfor tilbage i gødning som afgrøderne fjerner. Denne overskuds
tilførsel er - i hvert fald en årrække - fuldt forsvarlig, thi mange 
jorder er endnu så fosforfattige, at de bør have et ))fond« svarende 
til 1000-2000 kg superfosfat tilført ud over afgrødernes bort
førsel. 

For kali har man med det nuværende kunstgødningsforbrug 
kun ca. balance mellem tilførsel (staldgødning, ajle og kunstgød
ning) og afgrødernes bortførsel. En sådan balance bør tilstræbes 
for de allerfleste jorder, men yderligere tilførsel er unødvendig. 

Med hensyn til gødningernes fordeling landet over kunne en 
vejleder derimod have nogle ønsker om ændringer. Således ville 
en del af det store superfosfatforbrug på Lolland-Falster nok gøre 
mere gavn på de midt- og vestjyske fosforfattige sandjorder. End
videre er det et spørgsmål, om kaliforbruget ikke burde øges noget 
i flere af de områder, der er hvide på kortet fig. 3. 
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