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Nye øget krav til udnyttelse af husdyrgødningen
Hvordan når vi målet ?

Lisbeth Møller Kjær / Lars Lund Hansen 

KHL

X 1. februar.  Så må der køres gylle

OBS !

• uden risiko for afstrømning

• Ingen sne (90% af marken med
mere end 0,5cm sne)

• Tilladt på nattefrost hvis optøning i
løbet af dagen (15 cm dybde)

• (KO på overtrædelse)
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Dokumentér at jorden ikke er frossen

Tilladte udbringningsteknikker

Teknik Afgrøde

Vårsæd og vinterraps Vintersæd Fodergræs Frøgræs **

Før såning Efter såning

Slæbesko/slangeudlægning NEJ JA JA NEJ JA

Nedfældning JA JA JA JA* JA

Forsuring + slangeudlægning JA*** JA JA JA JA

* Økologer er undtaget fra 1. feb. til 1. maj         ** kun hvis kontrakt på frøavl 

*** skal nedbringes indenfor 4 timer. Krav om udbringning af forsuret gylle på vintersædsareal svarende til 1/5 af vårsædsareal
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Udnyttelseskrav er øget fra 2020/21

GØDNINGSTYPE TIDLIGERE KRAV 
% af total N

NYT KRAV
% af total N

ÆNDRING

Svinegylle 75 80 +5

Kvæggylle 70 75 +5

Dybstrøelse 45 50 +5

Biogasgylle Gns. Ca 63 Gns. Ca. 68 Ca. +5

Dybstrøelse fjerkræ 45 60 +15
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Er det overhovedet muligt ? ? ?

Hvordan mindskes fordampningen

Størst fordampning:  ved biogas gylle og de først 10-15 timer efter udbringning 

Mindst 
fordampning: 
eftermiddag, 
aften, nat 
Lavere 
temperatur og 
mindre vind

Ammoniaktabet 
er 5-15% lavere 
ved udbringning 
eftermiddag, 
aften og nat.

FORSØG I SVERIGE 2019
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Slanger der svæver 20cm overafgrøden koster 20-40% ekstra ammoniaktab, og lugten øges med 300% 

Slæbeslanger SKAL slæbe hen af jorden 

Svæveslanger

Slæbeslanger

Slæbeskær
Grøn jords-
nedfældning

Sort Jords-
nedfældning

Overflade er lig med fordampning 
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Ammoniaktab ved slanger, slæbeskær og nedfældning

Forsuring af gylle til 6,4 i vintersæd
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Hvad giver tilsætning af svovlsyre 

Med høj mængde syre kan vi opnå udnyttelse på niveau med Nedfældning
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Tilsætning af nitrifikationshæmmere 

Fast gødning bør udbringes om foråret 

Fast gødning bør nedpløjes om 
foråret 

Forsøg har vist at næsten alt 
ammonium kvælstof udvaskes 
ved udbringning før vintersæd
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Opsummering af udnyttelse

Krav og forsøg Estimeret ved sammentræk af forsøg 

Konklusion 
Kravene KAN opfyldes ………men kræver

Omtanke og den rette teknik 



10

Hvad koster det?


