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Forord  
Dette notat er en leverance til arbejdspakke 3 i fyrtårnsprojektet VARGA (Vand Ressource 

Genvindings Anlæg), som er støttet af MUDP midler. Formålet med VARGA er bl.a. at udvikle 

udnyttelsen af næringsstofferne i byernes affald og spildevand til produktion af fødevarer. 

Arbejdspakke 3 undersøger derfor den cirkulære økonomi for madaffald, der er kildeindsamlet i de 

5 storbykommuner som ejer affaldsselskabet ARC, og derefter bioforgasset. Arbejdspakken 

omfatter bl.a. markforsøg som skal demonstrere gødningsværdien af det afgassede madaffald, og 

en undersøgelse blandt økologiske landmænd på Sjælland. Undersøgelsens omfang uddybes 

nedenfor under opgavebeskrivelsen.  

ARC har ansvaret for arbejdspakke 3. SEGES udfører som underleverandør de bestilte 

undersøgelser.  

Arbejdet koordineres med arbejdspakke 6, som omfatter bioforgasning af madaffaldet. Envidan 

har ansvaret for denne arbejdspakke. 

 

Opgavebeskrivelse  
Med udgangspunkt i en plan om recirkulering af kildesorteret husholdningsaffald, og returnering 

af næringsstoffer til økologiske landmænd på Sjælland, vurderes disse landmænds behov for 

næringsstoffer. Samtidig undersøges den deraf følgende vurdering (af produkt), værdisætning og 

betalingsvillighed, i forbindelse med at aftage bioforgasset KOD. Værdisætningen beregnes på 

basis af sammenligning med andre gødningsmidler (konv./øko.), mens landmændenes generelle 

vurdering af produkt samt betalingsvillighed vurderes på baggrund af spørgeskemaundersøgelse 

og dialogmøder. Desuden adresseres udbringningsmetoder, lovgivning, håndtering og potentiale i 

den økologiske landbrugsproduktion.  

 

Sammendrag af udvalgte hovedpunkter  
• Lav husdyrtæthed på Sjælland medfører svær tilgængelighed af organiske næringsstoffer.  

• God repræsentation i landmandsundersøgelse, som tæller større planteavlere på Sjælland  

• Hovedparten af deltagerne i undersøgelsen har ikke den tilladte mængde nærringstoffer til 

rådighed, og mange anvender tilskudsordning ved lav kvælstoftildeling, hvilket medfører 

suboptimal gødskning.  

• Der er et dokumenteret behov for øget næringsstoftilførsel blandt planteavlere på Sjælland, 

og over halvdelen af de landmænd, der deltog i undersøgelsen, ønsker at kunne bruge flere 

nærringstoffer end de gør i dag.  

• Forslag til ny gødningsmodel favoriserer brug af recirkulerede rest- og affaldsprodukter på 

økologiske bedrifter.  
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• Der er blandt landmænd stor opmærksomhed på potentiel forekomst af fysiske urenheder i 

gødningsprodukter med oprindelse i affald. Plast er den paramenter, der er mest fokus på.  

• Der er lav eller ingen lagerkapacitet på de fleste bedrifter, hvilket skal adresseres inden 

produktion af gødningsprodukt, men der opleves klar tendens til at ville opføre gyllebeholdere, 

hvis det medfører større næringsstofinput og stabilitet.  

• Udnyttelsen af kvælstof i digestat afhænger bl.a. af valg af udbringningsmetode. Forskellige 

udbringningsmetoder gør også, at digestat kan udbringes både før og efter etablering af 

afgrøde.  

• Med baggrund i den lave lovpligtige kvælstofudnyttelse og det nuværende omlagte areal 

vurderes behovet for øget næringsstoftilgængelighed nemt at kunne modsvare den 

forventede producerede mængde digestat – selv hvis det kun udbydes blandt undersøgelsens 

deltagere.  

• Tendens til større betalingsvillighed hos de landmænd, der ønsker at udnytte ejendommens 

kvælstofkvote til fulde, eller som har et ønske om at udfase konventionel husdyrgødning.  

• De økologiske landmænd prissætter næringsstofferne i det recirkulerede gødningsprodukt 

højere end næringsstofferne i handelsgødning og konventionel husdyrgødning.  

• Stort potentiale for afsætning af næringsstoffer til økologiske bedrifter, samt forventning til 

flere omlægninger til økologi, hvis flere nærringstoffer gøres tilgængelige.  

 

Baggrund  
Miljøstyrelsen udgiver hvert år en kortlægning af den eksisterende indsamlingsordninger i 

kommunerne (Miljøstyrelsen 2018). Den seneste kortlægning viser status pr. 31. december 2018. 

Heraf fremgår det, at der ved indgangen til 2019 er 40 ud af landets 98 kommuner, som har en 

ordning for kildesortering af mad- og køkkenaffald, ligesom det også fremgår, at 21 andre 

kommuner har planer om at udrulle lignende ordninger inden for de næste få år (2019-2022). 

Dermed er kildesortering af organisk husholdningsaffald efterhånden en landsdækkende indsats, 

som efterlader kommunerne med en beslutning om affaldets efterfølgende genanvendelse.   

  

Det økologiske landbrugsareal vokser på landsplan, og er nu på næsten 280.000 ha (pr. 31. maj 

2018), hvilket svarer til 10,5 % af det samlede landbrugsareal (Landbrugsstyrelsen nyheder 2019). 

De store arealer findes primært i husdyrtætte områder (Jylland), mens særligt Fyn og områderne 

øst for Storebælt halter efter (se figur 1) – dette bl.a. pga. mangel på næringsstoffer. 

Sammenholdt med de økologiske landmænds behov for tilførsel af næringsstoffer (særligt på 

Sjælland) er det oplagt at det indsamlede husholdningsaffald returneres til landbruget, hvorfra 

meget af mad- og køkkenaffaldet oprinder, så man på den måde får en reel 

recirkulering/tilbageførsel af næringsstoffer fra by til land. På figur 2 ses udviklingen i dyreenheder 

fra 2007 til 2016, hvilket bl.a. giver et billede af, om mængden af husdyrgødning i et givet område 

stiger eller falder. Kortet sandsynliggør, at manglen på organisk gødning i Østdanmark forværres. 
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Figur 1. (til venstre): Andelen af økologisk areal i forhold til det samlede landbrugsareal i alle 
landets kommuner. Rød farve illustrerer kommuner med en økologiandel, der er mindre end 
landsgennemsnittet på 10,5 %, mens grøn farve viser et økologiareal over l 

Figur 2. (til højre): Udviklingen i dyreenheder fra 2007 til 2016. Den lyseblå farve viser de 
vandoplande, hvor mængden af dyreenheder (og dermed mængden af husdyrgødning) er steget 
fra 2007 til 2016, mens de mørkeblå områder viser vandoplande, hvor mængden af 

 

Metode  
Data er indhentet i samarbejde med landbrugsrådgivningsvirksomheden Økologisk VKST, som 

gennem deres rådgivningsarbejde har tæt kontakt til de økologiske landmænd på Sjælland. 

Igennem Økologisk VKST’s organisering af professionelle økologiske landmænd i ERFA-grupper, er 

der afholdt dialogmøder, som et led i den allerede eksisterende struktur omkring ERFA-grupper, 

med potentielt interesserede aftagere af bioforgasset KOD. Ved dialogmøderne er de deltagende 

landmænd informeret om projektet, initiativet omkring produktion af gødning fra bioforgasset 

KOD, mødets indhold og fremgangsmåde, samt bedt udfylde et spørgeskema. Spørgeskemaet 

spørger ind til deres næringsstofbehov, deres tanker om værdi af næringsstoffer og 

gødningsmidlet baseret på afgasset KOD, samt holdninger til brug af husholdningsaffald som 

gødning på deres marker. Data fra spørgeskemaundersøgelsen fremgår af bilag 1, bagerst i 

notatet.   

Sideløbende med føromtalte undersøgelse og dialogmøder er det også undersøgt, hvad 

landmænd, der påtænker at lægge om til økologi, og som har gennemført omlægningstjek i 

samarbejde med økologikonsulenter fra Økologisk VKST, mener om brugen af bioforgasset KOD 

som gødning på deres landbrugsarealer. Denne del er udført, ved at Økologisk VKST har 
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gennemgået referater fra omlægningstjek i 2017 og 2018, hvor næringsstoffer og fremtidig 

næringsstofforsyning altid er et tema.  

 

Adressering af økologiske landmænds behov for flere næringsstoffer  
Ud fra en undersøgelse blandt større økologiske planteavlere på Sjælland og med faglig baggrund i 

et tidligere produceret notat (Hørfarter, et al. 2017) analyseres behov (næringsstoffer) og 

betalingsvillighed (gødningsprodukt fra afgasset husholdningsaffald/KOD) blandt økologer på 

Sjælland.   

Der er i undersøgelsen svar fra 17 økologiske landmænd på Sjælland, som tilsammen opdyrker 

5.352 ha af de i alt 14.561 ha økologisk landbrugsjord med planteavl1 på Sjælland 

(Landbrugsstyrelsen - Statistik 2018). Det samlede økologiske areal på Sjælland er på 39.645 ha, 

men det er primært arealerne med planteavl, som vurderes at være interessant som aftager af 

bioforgasset KOD. Det er primært større planteavlsbrug, som landmændene, der deltog i 

føromtalte undersøgelse, driver, og de anses dermed som potentielle aftagere af 

næringsstofferne. De deltagende landmænd dyrker til sammen ca. 37 pct. af det samlede 

økologiske planteavlsareal på Sjælland, og det vurderes dermed, at være tilstrækkelig 

repræsentation til at danne et retvisende billede af behov og betalingsvillighed blandt gruppen af 

større planteavlere på Sjælland. Størstedelen (88 pct.) af de økologiske landmænd, der har 

deltaget i undersøgelsen, tilfører ikke de 100 kg NH4-N2 pr. ha, som de maksimalt må tilføre, hvis 

de samtidig vil beholde deres ret til tilskud. 100 kg. NH4-N pr. ha er den kvælstofkvote, der må 

gødes op til. Tilførslen beregnes som et gennemsnit af bedriftens harmoniareal. 70 pct. af de 

adspurgte benytter sig af en tilskudsordning, der bevirker, at de kan modtage et ekstra arealtilskud 

på 500 kr. pr. ha, hvis de maksimalt tilfører 60 kg NH4-N pr. ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Planteavl dækker over kategorierne: ”specialiseret planteproduktion” og ”foderproduktion”  
2 NH4-N er ammoniumkvælstof – det er den del af det tildelte kvælstof, som, modsat organisk bundet 

kvælstof, er umiddelbart tilgængeligt for afgrøderne. NH4-N benævnes også ”udnyttet-N” eller ”ammonium-

N”.   
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Figur 3. Økologiske bedrifter i 2016. Blå markeringer er mælkeproducenter (>1,1 DE/ha) og grøn 
markering er planteproducenter (<0,5 DE/ha) (Lars Holdensen, L&F 2016) 

Figur 3 viser hvordan de økologiske mælke- og planteproducenter er fordelt i Danmark i 2016. 

Som det ses på figuren, er langt størstedelen af mælkeproducenterne placeret i Jylland. Den lavere 

husdyrtæthed på Sjælland reducerer tilgængeligheden af økologiske næringsstoffer. Det bevirker 

at mange økologiske planteavlere vælger den lavere gødningskvote, og dermed gøder 

suboptimalt. Ifølge udtræk fra gødningsregnskaberne opgjort af SEGES er Sjælland den landsdel, 

hvor der indberettes det laveste forbrug af kvælstof pr. ha for økologiske bedrifter. Det fremgår 

også af figur 4, at tildelingen af N i handelsgødning er størst på Sjælland og i Østjylland, mens 

tildelingen af N i husdyrgødning er størst i den vestlige del af landet. Tendensen er den samme i 

2005 og 2013, om end det generelle tildelingsniveau er højere i 2013.  

 

Figur 4. A) Tildeling af kvælstof i handelsgødning i 2005 og 2013. B) Tildeling af kvælstof i 
husdyrgødning i 2005 og 2013 (i figuren står der ”handelsgødning”, det er en fejl i publikationen) 
(Baatrup-Pedersen, et al. 2016). 
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Over 50 pct. af de adspurgte landmænd har et ønske om at kunne tilføre flere næringsstoffer til 

deres landbrugsarealer, end de gør i dag. Nogle ønsker at gøde efter den højere kvælstofkvote 

(100 kg udnyttet kvælstof pr. ha), mens andre har et ønske om at udfase brugen af konventionel 

husdyrgødning.  

På nuværende tidspunkt er regelsættet således, at økologiske landmænd må bruge 50 kg NH4-N 

pr. ha fra konventionelle gødningskilder (se næste afsnit). Der må efterfølgende gødes med 

økologisk gødning op til kvælstofkvoten på 100 kg NH4-N pr. ha. Der kan dog søges en 

dispensation, som gør, at der kan bruges over 50 kg N pr. ha fra konventionelle gødningskilder, 

hvis der kan dokumenteres et ekstra behov, og hvis man samtidig lever op til nogle særlige 

sædskiftekrav (Landbrugsstyrelsen 2019).  

 

Ny gødningsmodel  
Recirkulering er et grundlæggende princip i den økologiske tankegang (Landbrug og Fødevarer - 

Økologi 2017) Introduktion af flere recirkulerede gødningsprodukter vil højne bæredygtigheden i 

økologien.  Der er fra den økologiske branches side (Landbrug & Fødevarers Økologisektion, 

Økologisk Landsforening) udarbejdet et forslag til ny praksis for brug af konventionel gødning i den 

økologiske produktion. Forslaget er illustreret på figur 5. Det er fortsat i proces (endnu ikke 

vedtaget), og det forventes indført fra gødningsåret 2020/21. Forslaget omhandler en ny 

gødningsmodel, hvor der sættes særligt fokus på at tilskynde til indfasning af recirkulerede rest- 

og affaldsprodukter samt at reducere anvendelsen af konventionel husdyrgødning.   

Af de 100 kg udnyttet-N pr. ha, som efter økologiforordningen, må tildeles i den økologiske 

produktion, må maksimalt 50 kg i dag være fra ikke-økologiske gødningskilder. Disse omfatter 

både ikke-økologisk husdyrgødning samt recirkulerede rest- og affaldsprodukter, som er godkendt 

til økologi. Disse er listet på Økologi vejledningens bilag 1. I det nye forslag skærpes reglerne for 

brug af konventionel husdyrgødning, så der maksimalt må bruges 40 kg NH4-N pr. ha af ikke-

afgasset konventionel husdyrgødning. Hvis husdyrgødningen er afgasset i et biogasanlæg, kan der 

tilføres ekstra 20 kg NH4-N pr. ha. Det vil sige, at der sammenlagt kan bruges op til 60 kg NH4-N pr. 

ha fra konventionel husdyrgødning. Udover den tilladte mængde kvælstof fra konventionel 

husdyrgødning kan der tildeles næringsstoffer med økologisk status (fx økologisk husdyrgødning, 

økologisk grøngødning eller afgassede økologiske produkter) eller fra recirkulerede produkter op 

til kvælstofkvoten på 100 kg NH4-N pr. ha. Med den nye model vil det være muligt indenfor 

økologireglerne at gøde op til 100 kg NH4-N pr. ha uden nogen andel af økologisk gødning, hvis der 

i stedet bruges godkendte recirkulerede produkter (fx bioforgasset KOD). Forslaget indebærer 

dog, at økologer, der vil gøre brug af ikke-økologiske gødningsmidler, bliver stillet overfor et 

sædskiftekrav på min. 25 pct. bælgplanter. Dette krav skal reducere de økologiske bedrifters 

klimaaftryk, og forbedre økologernes sædskifter, så de i større grad lever op til de økologiske 

principper. Den nye gødningsmodel gør brug af bioforgasset KOD attraktivt, da det kan 

forøge/forbedre det kvælstofinput, som de økologiske landmænd efterspørger.  
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Figur 5. Gødning til fremtidens økologer – importmuligheder i nyt politisk udspil/forslag fra den 
økologiske branches side. Modellen viser 3 forskellige eksempler for mulig tilførsel af gødning op til 
kvælstofkvoten på 100 kg udnyttet-N pr. ha (Landbrug og Fødevarer 2018) 

 

Renhed og lagerkapacitet  
Der er, som et led i undersøgelsen, spurgt ind til de enkelte landmænds villighed til at aftage et 

gødningsprodukt, der har sin oprindelse i en affaldsproduktion, og som er indsamlet hos 

almindelige borgere. Alle de deltagende aftager gerne gødningsproduktet, men understreger 

samtidig vigtigheden af gødningsproduktets renhed. Det fastholdes også, at produktet skal leve op 

til grænseværdierne for tungmetaller  

(Landbrugsstyrelsen 2018). Fysiske urenheder et fokuspunkt: Flere landmænd har modtaget 

kompost bl.a. fra lokale genbrugsstationer, som også er indsamlet via kommunal 

indsamlingsordning. De har selv haft eller hørt om problemer med plast og andre urenheder i 

produktet. Plast er den parameter indenfor fysiske urenheder, som landmændene er mest 

opmærksomme på.  

Mange af landmændene har ikke lagerkapacitet til opbevaring af flydende gødning. Det vil 

imidlertid ofte være en forudsætning for at afsætningen kan lade sig gøre. Det er derfor meget 

vigtigt, at der bliver arbejdet med modeller for etablering af gylletanke, som enten placeres hos 

aftager eller mere centralt; i forbindelse med biogasanlæg. Flere landmænd viser i undersøgelsen 

interesse for at oprette eller udbygge deres eksisterende lager – eventuelt som medinvestor.   

Med baggrund i undersøgelsen tegner der sig en tendens til, at landmænd, der ønsker at udnytte 

hele ejendommens kvælstofkvote, er særligt samarbejdsvillige hvad angår etablering af lager. I 

tidligere notat (Hørfarter, et al. 2017) vurderes det også, at der skal etableres nye gylletanke, da 

der ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig kapacitet til den estimerede produktion i de 

nødvendige 8-10 måneder.  
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Betalingsvillighed   
Udgangspunktet for landmændenes villighed til at betale for et gødningsprodukt, der består af 

afgasset KOD, er egen forventning til, hvad næringsstoffer er værd på deres egen bedrift. 

Udgangspunktet er altså forskelligt. Hos de landmænd, der ønsker at udnytte ejendommens 

kvælstofkvote til fulde, eller som har et ønske om at udfase konventionel husdyrgødning, er der 

tendens til større betalingsvillighed, end hos de landmænd, som fortsat ønsker at gøre brug af 

muligheden for øget arealtilskud ved tildeling af maksimalt 60 kg NH4-N pr. ha. Med det øgede 

arealtilskud in mente er det ikke alle de adspurgte landmænd, der er overbeviste om, at 

muligheden for ekstra tildeling af gødning er rentabelt. Risiko for et potentielt fremtidigt forbud 

mod brug af konventionel husdyrgødning i økologien synes at være den vigtigste motivation for 

betaling for gødningsproduktet.  

Ud fra landmandsundersøgelsen er der lavet et vægtet gennemsnit af, hvad landmændene vil 

betale pr. kg kvælstof. Det vægtede gennemsnit tager udgangspunkt i deltagernes hektarandel, og 

giver dermed en pris for gødningsmidlets kvælstof i kg pr. ha fremfor pr. landmand. Det er 

interessant, fordi der formodes afsat mere gødning til landmænd med store opdyrkede arealer 

end til landmænd med mindre arealer, hvorfor landmænd med mindre arealers prissætning ikke 

bør vægtes så højt. Det vægtet gennemsnit for betalingsvillighed pr. kg kvælstof er 10,2 kr. Til 

sammenligning er prisen (2018) i handelsgødning 7,40 kr. pr. kg kvælstof, mens nogle betaler 

endnu mindre for konventionel husdyrgødning. Med udgangspunkt i kvælstof viser undersøgelsen 

altså, at de adspurgte økologiske landmænd i gennemsnit prissætter det recirkulerede 

gødningsprodukt højere end handelsgødning og konventionel husdyrgødning. Den forhøjede 

betalingsvillighed tilskrives både en potentiel økonomisk gevinst ved tilførsel af større 

kvælstofmængder, en bedre overensstemmelse med de økologiske principper, herunder ønske om 

udfasning af de konventionelle husdyrgødninger, samt et ønske om øget tilgængelighed af 

næringsstoffer, hvis brug af konventionel husdyrgødning forbydes i den økologiske 

landbrugsproduktion.  

Der er vanskeligt at konkludere noget endeligt i forhold til prissætning af fosfor og kali i digestatet 

på baggrund af undersøgelsen blandt de sjællandske landmænd. Lokalitet og tilgængelighed af 

husdyrgødning er afgørende for disses behov. Hvor husdyrtætheden er lav, hvilket er tilfældet 

mange steder øst for Storebælt, fjernes ofte mere fosfor, end der tilføres. Fosfor er et essentielt 

næringsstof for plantevækst, og den lave tilførsel medfører nedadgående fosfortal i marken. 

Fosforbalancen i Danmark ses på figur 6, og det bekræfter påstanden om lavere fosforniveauer på 

Sjælland. En formindsket fosforpulje i jorden kan være anledning til faldende udbytter (SEGES 

Økologi - Planteavl 2013), (Rubæk, Askegaard og Christiansen 2018). Vi ved også, at det tager 

mange år at få balanceret en udpint fosforpulje igen. Der må derfor formodes at være (eller blive), 

en øget efterspørgsel på fosfor blandt økologiske planteavlere på Sjælland, hvilket vil højne 

betalingsvilligheden for P-holdige gødningsmidler. Handelsgødningsprisen for fosfor er ca. 12 kr. 

pr. kg, hvilket er højere end den tilkendegivne betalingsvillighed for næringsstoffet i 

undersøgelsen. Her skal dog tages forbehold for, at mange af landmændene ytrede, at de ikke 

havde den nødvendige viden til at prissætte næringsstoffet. 
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Figur 6. Markbalance for fosfor (tilført minus fraført) i 2005 og 2013 (Baatrup-Pedersen, et al. 
2016) 

Det er vores vurdering, at undersøgelsens resultater giver et tilpas retvisende billede af, hvad de 

nuværende økologiske landmænds behov er, ligesom også deres overvejelser omkring egen 

betalingsvillighed synes reel. Alle de adspurgte landmænd så et behov for ny tilførsel af 

næringsstoffer til de økologiske bedrifter, og de var villige til og aftage et gødningsproduktet 

bestående af afgasset KOD. Den af branchen foreslåede gødningsmodel kan påvirke mulighederne 

for afsætning af digestat positivt, da det giver nye muligheder for de økologiske landmænd. Der 

fandtes også en vis vilje til at betale ekstra for næringsstoffer fra recirkulerede gødningsmidler 

som fx KOD – dette såfremt produktet er fri for plast og andre urenheder. Den pris, landmændene 

ville betale pr. kg kvælstof, varierede afhængig af den enkeltes behov og ønsker. Det er også en 

vigtig pointe, at deltagernes prissætning af næringsstofferne i digestatet påvirkes af, at de er klar 

over, at deres udsagn kan være med til at prissætte produktet. Prissætningen skønnes derfor at 

være lavt sat, fordi landmanden ikke ønsker et dyrt produkt.  

  

Omlægning til økologi  
Økologisk VKST har i 2017 og 2018 fortaget omlægningstjek hos 44 større landbrug. Det vil sige 

landbrug, der disponerer over 100-1300 ha. Nogle af bedrifterne har selv konventionel 

husdyrgødning til rådighed, og deres primære bekymring ved omlægning er, om de kan klare sig 

uden at tilføre mere end de tilladte 50 kg udnyttet-N pr. ha fra ikke-økologiske næringsstoffer. 

Nogle bedrifter har troet, at de ville have mulighed for af få adgang til næringsstoffer fra 

biogasanlæg. Det viser sig ofte at være en større udfordring end forventet. Dels fordi der næppe 

bliver etableret de biogasanlæg, der har været under planlægning, og dels fordi de igangværende 

biogasanlæg har svært ved at forpligte sig til ”øko-linjer”, som producerer efter de regler, der skal 

overholdes, for at digestatet kan anvendes på økologiske marker.  

Der er behov for opbygning af viden og overblik på området fra både biogasanlæg og landmænd, 

og det står klart, at der er brug for forenklede regler og gennemsigtighed på området. Økologisk 

VKST oplever generelt stor modløshed hos landmænd, når de finder ud af, hvor mange regelsæt 

fra forskellige forordninger de skal forholde sig til som aftagere fra biogasanlæg.  
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Tilstrækkelige mængder nærringstoffer ved og efter omlægning til økologisk drift er afgørende. 

Det afspejler sig i overvejelserne hos de landmænd, som Økologisk VKST har lavet omlægningstjek 

hos. Særligt de største landbrug omlægger ofte kun dele af produktionen til økologi. Størrelsen på 

det omlagte areal afmåles nøje den tilgængelige mængde gødning. Landbrug af den størrelse 

overvejer primært omlægningen til økologi ud fra en økonomisk betragtning om risikospredning 

og fastholdelse af stabilitet. Omlægningsarealet øges udelukkende, hvis det kommer flere 

næringsstoffer på markedet. Konsekvensen af manglende gødning, kan være tilbagelægning til 

konventionel drift.  

Omlægningstjekkene tyder desuden på, at bedrifter på over 3-400 ha vil overveje at investere i 

gylletanke, hvis de kan se en stabil forsyning og et nogenlunde stabilt økologisk marked. Det er 

dog ikke tilfældet lige nu, hvor der bliver snakket rigtig meget om biogasgødning til økologiske 

landmænd, men hvor der samtidig ikke sker ret meget konkret.  

Der er altså et stort potentiale i/marked for afsætning af næringsstoffer til økologiske planteavlere 

og ’omlæggere’ på Sjælland. Der er et stort ønske/behov for økonomisk stabilitet og flere 

næringsstoffer. Landmændene venter på, at der kommer en stabil og troværdig leverance af 

biogasgødning til økologisk produktion. Det vurderes at ville medføre bedre økonomi i 

produktionen og omlægning af langt større arealer til økologi.  

  

Metode for udbringning af digestat  
Digestat forventes at kunne udbringes på aftagernes marker med samme udstyr, som anvendes i 

landmandens nuværende praksis med gylleudbringning, da gødningsprodukterne minder om 

hinanden i konsistens (tyndt, flydende). I forbindelse med udbringningen skal der tages hensyn til, 

hvornår anvendelse af digestat er lovlig at udbringe samt udbringningsmetode.  

Udbringning af digestat (og gylle) kan ifølge gældende lovgivning tidligst ske fra 1. februar og 

senest 1. oktober (Miljøstyrelsen - Husdyrvejledning 2018). Dette udbringningsvindue kan i praksis 

være smallere, da landmanden forholder sig til markens tilstand, hvor særligt vådt føre kan 

umuliggøre udbringningen. Udbringningen vil normalt foregå flere gange i løbet af sæsonen: 

størstedelen af digestatet udbringes i løbet af foråret, hvor der ofte er behov for gødning af både 

marker med vinter- og vårsæd. I efteråret må der kun tildeles flydende organisk gødning til græs 

og vinterraps. Der kan således afsættes digestat til de økologiske landmænd over store dele af 

året, men der er mere udbringningsaktivitet i foråret end i efteråret. Det kræver et nødvendigt 

fokus på lagerkapacitet, hvilket også fremgår af landmandsresponsen.  

Metoden for udbringning af digestat er henholdsvis slangeudlægning eller nedfældning. Forskellen 

imellem de to metoder er af teknisk karakter, tilpasset den aktuelle afgrøde, hvor udbringningen 

sker på forskellig vis med forskelligt udstyr. Valg af metode har indflydelse på 

udnyttelsesprocenten af kvælstof i den organiske gødning. Ved slangeudlægning bliver gødningen 

tildelt gennem slanger, som lægger gødningen ovenpå jorden. Metoden anvendes i en voksende 

afgrøde. Gødningen siver ned i jorden og bliver derved tilgængeligt for planten. Ved nedfældning 
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bliver gødningen anbragt under jordoverfladen vha. harvetænder eller rulleskær, som laver en 

fure i jorden, som gødningen placeres i. Dette forgår inden etableringen af afgrøden, og adskiller 

sig fra slangeudlægning ved placeringen af gødningen. Netop placeringen har betydning for 

kvælstofudnyttelsen, da nedfældning i jorden ofte er en fordel for afgrøden.  

  

Kvælstofudnyttelse  
Som beskrevet i tidligere projektnotat (Hørfarter, et al. 2017) er sammensætningen af digestatet 

(tørstof, næringsstofindhold mv.) sammenlignelig med ubehandlet svinegylle og afgasset gylle. 

Derfor er udgangspunktet også, at kvælstofudnyttelsen i digestatet er tilsvarende 

kvælstofudnyttelse af svinegylle. Den reelle udnyttelsesprocent afhænger af flere forhold såsom 

afgrødevalg, timing for tildelingen, udbringningsmetode og nedbør, men med udgangspunkt i de 

generelle regler for udnyttelse af svinegylle, vil man ved slangeudlægning forvente en udnyttelse 

på 65 pct. af den totale kvælstoftildeling, mens man ved nedfældning regner med en udnyttelse 

på 70 pct. (SEGES Økologi - Vejledning u.d.) (SEGES 2019). Den lovpligtige kvælstofudnyttelse i 

digestat er dog væsentlig lavere, end den er for den sammenlignelige svinegylle. Det er tilfældet, 

fordi ”komposteret husholdningsaffald” nævnes med en udnyttelsesprocent på 20 % i (Landbrugs- 

og Fiskeristyrelsen 2017/2018). Bioforgasset KOD er ikke underlagt kompostering, men SEGES 

vurderer ikke desto mindre, at det er i denne kategori, produktet befinder sig. Det betyder i 

praksis, at der kan tilføres større mængder digestat til landbrugsjord før loftet på kvælstofkvoten 

opnås. Den årlige producerede mængde digestat3 indeholdende i alt 240.000 kg. N vil kunne 

fordeles på de i spørgeskemaundersøgelsen adspurgte landmænds samlede arealer (5352 ha) med 

en gennemsnitlig fordeling på ca. 45 kg N pr. ha. I landmændenes gødningsregnskab vil den 

tildelte mængde kvælstof figurere med en udnyttelsesprocent på 20 % (som lovgivningen ser ud 

lige nu), hvilket svarer til ca. 9 kg NH4-N pr. ha. Den samlede mængde 3 60.000 ton digestat 

(Leisner 2019) med et formodet kvælstofindhold på ca. 4 kg N pr. ton (Hørfarter, et al. 2017) 

kvælstof i det producerede digestat (240.000 kg) svarer altså kun til 48.000 kg NH4-N, når det skal 

udbringes på landbrugsarealer – eller fuldgødning af 480 ha. Behovet for øget næringsstoftilførsel 

vurderes derfor meget nemt at kunne modsvare den producerede mængde gødning. Den 

producerede mængde digestat forventes at kunne afsættes blandt en lille gruppe økologiske 

landmænd i nærområdet og dermed minimere omkostningerne til transport.  

 

Affald til jord  
Foruden udnyttelsesprocent skal der ved tildeling af bioforgasset KOD som gødning i landbruget 

også tages hensyn til lovmæssige forhold i (Miljø- og Fødevareministeriet 2018). Bekendtgørelsens 

§21 siger, at afgasset gødning kan anvendes som almindelig husdyrgødning, hvis ikke affaldsdelen 

overstiger 25% af tørstoffet, som tilføres anlægget. Hvis affaldsandelen, som i dette tilfælde, er 

højere, skal landmanden overholde de mængdebegrænsninger, der er nævnt i §22-25. Disse 

gennemgås herunder: 
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Figur 7. Uddrag af ”Affald til jord” bekendtgørelsen, 2018, som omhandler håndtering og 
anvendelse af affald, herunder bioforgasset husholdningsaffald 

Mængdebegrænsningerne i §22 og §25 vurderes nemt at kunne overholdes. Jf. §23 skal 

biogasanlægget orientere modtagernes kommuner om mængder og indhold inden udbringningen 

starter, mens §24 kræver overholdelse af den lovpligtige hygiejnisering af husholdningsaffaldet i 

forbindelse med afgasningen (70 grader i 60 min.). I den gamle ”Affald til jord” bekendtgørelse 

indgik endnu en paragraf, som krævede at modtageren af digestatet hvert år skulle fremsende 

markkort med angivelse af udspredningsarealer og mængder til kommunalbestyrelsen – den 

paragraf er udgået i bekendtgørelsen fra 2018.  

 

Vurdering af afsætningspris  
I dette afsnit forsøges afsætningspris vurderet på baggrund af næringsstofværdien i det økologiske 

gødningsmiddel ”Øgro 10-3-1” fremfor på baggrund af konventionelle næringsstofpriser, som 

udregnet i tidligere notat (Hørfarter, et al. 2017). Der regnes altså på næringsstofværdi 

udelukkende ud fra prisen på et andet gødningsprodukt og ikke ud fra den vurderede 

betalingsvillighed (for N = 10,2 kr.), som landmændene i spørgeundersøgelsen gav udtryk for. 

Denne vurdering giver et noget anderledes billede af næringsstoffernes værdi, selvom heller ikke 

resultatet fra denne vurdering kan bruges direkte i prissætning af et fremtidigt gødningsprodukt:  

  

Vurdering af afsætningspris bygger på flere forskellige forhold: Foruden produktionsomkostninger 

omfattes også omkostninger til transport, etablering af lager og udbringning på marken. 

(Hørfarter, et al. 2017). I tidligere notat blev nedstående vurdering foretaget: 

 

Tabel 1. Beregning af pris for transport, lager og udbringning (Hørfarter, et al. 2017) 

Forudsætninger for pris  Kroner pr. m3  

Transport - afhænger af transportafstand    25-53 kr.   

Oplagring i ny beholder  16 kr.   

Udbringning - afhængig af transportafstand    17-25 kr.   
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Da der, fra anlæggets side, ikke er oplyst eller estimeret, hvilke omkostninger, der er ved drift og 

produktion, vurderes afsætningsprisen her udelukkende på baggrund af ovenstående forhold 

(tabel 1) samt produktets forventede gødningsværdi. Den endelige afsætningspris må vurderes 

andetsteds3.  

Transportomkostninger afhænger af tilslutningsgraden, da afstand til opbevaringsbeholder er 

centralt. Det forudsættes i tidligere notat, at der vil være transportomkostninger på maksimalt 53 

kr. pr. m3. Lagringen kan landmanden vælge selv at investere i, hvilket vil koste omkring 16 kr. pr. 

m3, eller anlægget/afsætteren kan etablere beholderne, og fordele omkostninger pr. produceret 

kubikmeter. Det vil potentielt næsten halvere omkostninger for landmanden. Dernæst er der 

udbringningsprisen for landmanden, som også afhænger af afstand til opbevaringsbeholder.  

Det tidligere notat (Hørfarter, et al. 2017) viser en estimering af værdien af digestat og gylle, hvis 

der tages udgangspunkt i priserne for næringsstoffer i handelsgødning. Herunder sammenlignes 

den prissætning med digestatets værdi, hvis der tages udgangspunkt i priserne for økologisk 

”handelsgødning” – en populær men dyrt granuleret, organisk gødning baseret på et restprodukt 

(tabel 3). Denne sammenlignes gøres i et forsøg på at illustrere værdien af ”økologiske 

næringsstoffer”, som ellers kan være vanskelig at estimere. I forhold til næringsstofindhold tages 

desuden udgangspunkt i resultater fra en ny analyse fra det i projektets pilotanlæg producerede 

digestat (2018/2019), som også bruges til markforsøg, fremfor det forventede næringsstofindhold 

fra udregningen i Hørfarter, et al. 2017. 

 

Tabel 2. Sammenligning af næringsstofværdi. A: Konventionel prissætning: N, P og K baseres på 
priser i handelsgødning. B: Økologisk prissætning: digestatets estimerede værdi baseret på priser i 
den økologiske handelsgødning Øgro 10-3-1 (tabel 3). 

 A: Konv. prissætning  pris pr. m3  B: Øko. prissætning pris pr. m3  

NH4-Kvælstof  21,8  49,1  

Total-fosfor  16,8  37,8  

Total-kalium  8,4  18,9  

I alt   47,0  105,8  

Tabel 3. Pris på næringsstoffer i den økologiske handelsgødning Øgro 10-3-1. Der er regnet med 
100 % udnyttelse af N, P og K 

Øgro 10-3-1 pris pr. kg  Øgro 10-3-1 pris pr. ton  

16,7  1.665,0  

27  701,0  

13,5  135,0  

57,2  2.501,0  

                                                      
3 Fx vha. (SEGES Økologi - Gødskning 2017) – et værktøj økologikonsulenter bruger til at udregne, hvilken gødning der 

er mest rentabel at bruge for den enkelte producent. Det sammenligner forskellige gødningsmidler og medregner lager, 
transport, transportform, indkøb, næringsstofindhold mv.  
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I tabel 2 sammenlignes pris på digestat pr. m3 ved to forskellige prissætninger. Disse forklares i det 

følgende med 2 regneeksempler: A) konventionel prissætning med udgangspunkt i 

handelsgødning og B) økologisk prissætning med udgangspunkt i Øgro 10-3-1:  

A) Konventionel prissætning: Digestatet er prissat i forhold til næringsstofpriser i 

almindelig handelsgødning (N, P, K). Priserne brugt i regneeksemplet er: NH4-kvælstof = 7,4 kr. pr. 

kg; fosfor = 12 kr. pr. kg; kalium = 6 kr. pr. kg. Én m3 digestat vurderes i regneeksemplet at være lig 

1 ton digestat. Èn m3 digestat koster ca. 47 kr. pr. m3 (tabel 2).  

 

B) Økologisk prissætning: Digestatet er prissat i forhold til beregnet næringsstofværdi i 

den organiske handelsgødning: Øgro 10-3-1. Her tages også udgangspunkt i handelsgødningspriser 

for både kvælstof, fosfor og kalium (se priser i regneeksemplet ovenfor). Sammenlignes dette med 

den faktiske handelspris på Øgro, er de samme næringsstoffer i Øgro 2,25 gange dyrere end i 

handelsgødning. Priserne for næringsstofferne i Øgro er dermed: NH4-kvælstof = 16,7 kr. pr. kg; 

fosfor = 27 kr. pr. kg; kalium = 13,5 kr. pr. kg (tabel 3). Med den prissætning koster 1 m3 digestat 

prissat ved økologisk prissætning 105,8 kr. pr. m3. Altså 58,8 kr. mere end 1 m3 digestat prissat 

med konventionel prissætning.  

  

Formelt er digestat fra madaffald ikke et økologisk produkt, så prissætningen vil formentlig ligge 

nærmere den konventionelle end den økologiske prissætning i regneeksemplerne ovenfor. Tages 

udgangspunkt i den lave, konventionelle pris, skal den økologiske landmand være villig til at betale 

47 kr. pr. m3 digestat samt 8 kr. pr. m3 for lager. Det giver en kubikmeterpris på 55 kr., hvilket 

vurderes at være en høj pris for en konventionel gødning. Den er dog stadig billigere end prisen på 

Øgro 10-3-1.  

  

Det er svært at bestemme en endelig afsætningspris på baggrund af ovenstående. Efterspørgslen 

er den helt afgørende faktor, men en række andre perspektiver bør også tages i betragtning: En 

tommelfingerregel siger at 1 kg NH4-N giver et merudbytte på 15 kg kerne i en økologisk 

kornafgrøde, hvis tildelingen er moderat (mellem 60 og 100 kg N pr ha). Landmanden skal altså 

vurdere sit udbyttepotentiale, sin fordeling af den gødning, der er til rådighed, og ikke mindst den 

forventede afgrødepris, for at kunne beregne en konkret ”cost-benefit” af en øgede 

gødningstildeling. I praksis vil en sikker adgang til kvalitetsgødning betyde at sædskifte og 

afgrødevalg kan optimeres anderledes med en forventning om højere indtjening. Derfor vil 

analyse af næringsstofværdi og undersøgelse i betalingsvillighed aldrig være tilstrækkeligt i 

forsøget på at vurderer en passende afsætningspris.  
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Bilag 1. Resultat af undersøgelse  
   

Kommune  Areal, 

ha  
Kl.  

græs, %  
DE/ha 

(egne)  

Gødning, kg 

udn. N/ha  
Kg udn. N/ha  Prissætning  (ex lager, 

transport):  
Vægtet gen. snit, 

prissætning af 

kvælstof (kr./kg)*  
Vil du aftage KOD som 

gødning?  
Hvor vigtigt er renhed af 

produktet?  

Mulighed 
for lager  
(ja/nej)  

 
Yderligere kommentarer  

Øko  Konv  Opnået  Ønsket  N  
(kr./kg)  

P  
(kr./kg)  

K  
(kr./kg)  

Holbæk  156  < 5  1,7   7  60  67  100   10  11  5  0,29  Afhænger af pris.  Fri for plast.  Ja  -   

Kalundborg  350  20-30  0,8   40  20  60  60   8  0  0  0,52  Ja  -  Ja  -   

Ballerup  1100  10-20  0,5     
50  50  50   10  5  5  2,06  Ja tak, gerne.  

Så rent som muligt. 

Langt under gældende 

grænseværdier.  
Nej  -   

Sorø   < 5    75  75  95  4,5  0  0  0,38  Ja  
    -  

Holbæk/ 

Sorø  270  20-30  0  0  60  60  90  5  5  2  0,25  
Ja, det vil jeg, da vi ikke 

har dyr.  
Tror på det kan lade sig 

gøre, og at vi hele tiden 

bliver bedre.  
Nej  

Villig til at bygge gylletank.   
Ring: 2792 4406  

Kalundborg  280  
  0  0  60  60  100  12  5  5  0,63  Ja da  Ingen plast, tak  Ja  -  

Roskilde  110  20-30  ?  60  20  80  120  12  -  -  0,25  
Økologi og 

recirkulering hører 

sammen, så ja!  

Vi kan altid blive bedre, 

men vi skal starte et sted.  Ja  -  

Stevns  80  < 5  0  5  90  95  100  4  1  1  0,06  Ja, modtager gerne.  99% rent.  Fri 

for plast.  
Nej  Bygger gerne lager, hvis behov  

Vordingborg  400  20-30  150  30  70  100  -  6  2  2  0,45  Ja  Skal være rent.  Ja  -  

Næstved  430  > 30  100  10  50  60  -  8  2  2  0,64  Ja  -    
Modtager KOD fra Københavns 

kommune til eget biogasanlæg. I tvivl 

om, om mere gødning kan betale sig.  
Vordingborg  200  10-20  12  0  60  60  70  10  2  2  0,37  Ja  Det skal være rent.  Måske  -  

Faxe  500  20-30  50  0  49  49  100  10  0  0  0,93  Ja, det er en super idé.  Forventer det er rent.  Nej  Bygger gerne, hvis det bliver aktuelt  

Roskilde  71  5-10  6  0  50  50  100  10  -  -  0,13  Ja  -  Nej  Vil gerne af med den konventionelle del, 

men ved ikke, hvad det er værd.  
Gribskov/ 

Hillerød  
500  5-10  0  0  60  60  60  25  0  0  2,34  Genialt, ja!  Skal være ok rent.  Ja  Vil af med konv. gødning  

Egedal  95  < 5  0  0  40  40  80  10  -  -  0,18  Ja  Meget vigtigt.  Nej, ikke 

pt.  
Vil gerne slippe for konv. gylle, men hvad 

det må koste?  
Hillerød  20-30  0  0  50  50  -  15  5  5  0,56  Ja, og jatak.  Ikke plast i.  Ja  -  
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Lejre 

 35  45  60  60  4  6  6  0,12  Ja, det vil jeg gerne. Minus plast.  Ja  2000 m3  

* Den vægtede gennemsnitspris giver en pris pr. ha fremfor en pris pr. landmand, som deltager i undersøgelsen. På den måde fås et mere reel grundlag for udregning af, hvad produktet er værd, da det afsættes i mængde pr. areal.   

 

 

Total  
 

            9,62  2,59  2,06  10,16  
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