
 

 

Forslag til ny praksis for brug af ikke-økologisk gødning og ikke-økologisk strøhalm 

 

 

  

 

Indfasnings/udfasningsmodel for ikke-økologisk kvælstofgødning: 

 

Fra gødningsåret 2021/22 kan der kun anvendes ikke-økologisk kvælstofgødning fra bilag I i 

økologiforordningen 889/2008, hvis bedriften overholder en række fastsatte sædskiftekrav. Desuden 

indføres der en maksimal grænse for anvendelse af ikke-økologisk husdyrgødning uanset bedriftens 

beregnede N-kvote.  

Ved anvendelse af kvælstofgødning fra bilag I i økologiforordningen gælder følgende: 

 
1. Der må maximalt tilføres i alt 100 kg udnyttet N/ha i gennemsnit på bedriftens harmoniarealer 

 

2. For bedrifter der er underlagt krav om gødningsregnskab (bedrifter der modtager husdyrgødning 

og/eller indberetter minimum 10 ha), skal kløvergræs og/eller kvælstoffikserende afgrøder uden N-

norm på årlig basis udgøre mindst 25 pct. af arealet for de marker, som indgår i tilsagnet.  

 

i. Hvis der i det foregående gødningsår har været etableret et større areal end de 25 pct. og det 

er indberettet i TastSelv, så kan man bruge overskuddet til at dække kravet i de efterfølgende 

planperioder.  

ii. Permanente afgrøder og vedafgrøder   kan udelades i beregningsgrundlaget for kravet om 25 

pct. kløvergræs og/eller kvælstoffikserende afgrøder uden N-norm.  

 

3. Der er ikke nogen generel mængdebegrænsning på kvælstofgødninger fra Økologiforordningens 

bilag I ud over støtteloftet på 100 kg udnyttet N/ha eller bedriftens N-kvote, hvis den er lavere end 

støtteloftet. Dog gælder der følgende begrænsninger for anvendelsen af ikke økologisk 

husdyrgødning: 

i. Der kan maksimalt anvendes uafgasset ikke-økologisk husdyrgødning svarende til 40 kg 

udnyttet N pr. ha., dog 

ii. Der kan anvendes op til 60 kg udnyttet N pr. ha fra ikke-økologisk husdyrgødning, såfremt 

mindst 20 kg N heraf kommer fra husdyrgødning, der kommer ind via biomasse fra et 

biogasanlæg.  

 

Anvendelse af ikke-økologisk strøhalm  

Fra 2021 indføres desuden krav til anvendelsen af ikke-økologisk strøhalm på de økologiske bedrifter: 

 

4. Det indstilles at der i brancheanbefalinger for produktion af økologisk mælk og oksekød, samt i 

brancheanbefalinger for produktion af økologiske grise indføres krav om, at mindst 50 procent af alt 

strøhalm, der bruges på bedriften, skal være økologisk fra år 2021. Opgørelsen kan foretages på 

baggrund af indkøbt eller anvendt halm. 
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Sammenligning udfasnings-/indfasningsmodel og nuværende regler for anvendelse af gødning fra bilag I 

 Ny model Eksisterende model 

N-loft 100 kg udnyttet N/ha i gennemsnit på 
bedriftens harmoniarealer 

100 kg udnyttet N/ha i gennemsnit på 
bedriftens harmoniarealer 

Sædskiftekrav 

ved anvendelse 

af kvælstof-

gødning fra 

bilag I 

Ja, så snart der anvendes kvælstofgødning 

fra bilag I, og bedriften er underlagt krav om 

gødningsregnskab (bedrifter der modtager 

husdyrgødning og/eller indberetter minimum 

10 ha). 

Først når der anvendes mere end 50 

kg udnyttet N/ha. fra bilag I 

Indhold i 

sædskiftekrav 

Kløvergræs og/eller kvælstoffikserende 

afgrøder uden N-norm skal på årlig basis 

udgøre mindst 25 pct. af sædskiftet. 

 

Hvis der i det foregående gødningsår har 

været etableret et større areal end 25 pct. og 

det er indberettet i TastSelv, så kan 

overskuddet bruges til at dække kravet i de 

efterfølgende planperioder.  

 

Permanente afgrøder/vedafgrøder   kan 

udelades i beregningsgrundlaget for krav om 

25 pct. kløvergræs og/eller kvælstof-

fikserende afgrøder uden N-norm.  

a. Mindst 25 % kvælstoffikserende 

hovedafgrøder i sædskiftet. 

b. Marker skal have plantedække 

om vinteren.  

c. Efterafgrøder eller 

mellemafgrøder 1. og 2. efterår 

efter ompløjning af kløvergræs. 

d. Efterafgrøde eller mellemafgrøde 

1. efterår efter ompløjning af 1.års 

kløvergræs og andre 

kvælstoffikserende afgrøder 

Mængdebe-
grænsning for 
kvælstofgødning 
fra bilag I 

Kun på ikke-økologisk husdyrgødning. 

Der kan maksimalt anvendes uafgasset ikke-

økologisk husdyrgødning svarende til 40 kg 

udnyttet N pr. ha. 

Dog kan der anvendes op til 60 kg udnyttet 

N pr. ha fra ikke-økologisk husdyrgødning, 

såfremt mindst 20 kg N af den tilførte ikke-

økologiske husdyrgødning stammer fra 

biomasse fra et biogasanlæg. 

50 kg/ha, hvis bedriften ikke lever op til 

sædskiftekravet – alle gødninger 

medregnes 

Ingen begrænsning, hvis bedriften 

lever op til sædskiftekravet. 

Indgår 
restprodukter i 
den mængde 
ikke- økologisk 
gødning som 
begrænses?  

Hvis bedriften ikke lever op til sædskifte-

kravet, så må ikke-økologisk husdyrgødning 

og N i restprodukter ikke anvendes.  

Hvis sædskiftekravet overholdes skal den 

samlede anvendelse blot holde sig inden for 

bedriftens støtteloft eller bedriftens N-kvote. 

Hvis bedriften ikke lever op til 

sædskiftekravet, så må ikke-økologisk 

husdyrgødning og N fra restprodukter 

ikke overstige 50 kg udnyttet N/ha. 

 

Krav til halmens 

oprindelse 

Ja – 50 pct. af indkøbt/anvendt halm skal 

være økologisk 
Nej 
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