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I fremtiden forventes det 
økologiske areal at være 
meget større end i dag. 
Det giver et behov for at 
at øge den bæredygtige 
forsyning af nærings-
stoffer til den økologiske 
produktion i Danmark

Økologisk landbrug oplever en re-
kordstor vækst, som betyder, at sti-
gende mængder af næringsstoffer 
eksporteres fra land til by med øko-
logiske fødevareprodukter som kød, 
mælk, æg og vegetabilske produkter. 
Samtidig er der et stigende ønske 
om at reducere importen af konventi-
onel husdyrgødning til de økologiske 
marker. Det giver nogle udfordringer 
for en tilstrækkelig bæredygtig forsy-
ning af næringsstoffer til den økolo-
giske produktion i fremtiden. For at 
blive klogere på, hvilke udfordringer 
væksten vil have på den økologiske 
næringsstofbalance i fremtiden, har 
Annette Vibeke Vestergaard, konsu-
lent i Økologisk Landsforening og 
leder af projektet Næringsstofforsy-
ning for fremtidens økologi, forsøgt 
at fremskrive, hvad behovet for næ-
ringsstoffer bliver i 2030 ud fra at 
scenarie om, at 25 pct. af landbrugs-
arealet er økologisk.

- Der bortføres årligt store mæng-
der næringsstoffer med de økologi-

ske varer. I 2015 blev der bortført 
lige godt 7600 ton kvælstof. Hvis vi 
forudsætter, at det økologiske areal 
udgør 25 pct. af landbrugsarealet i 
2030, vil det tal, ifølge fremskrivnin-
gen, stige til 33.600 ton kvælstof. 
Samme stigning vil vi se for de andre 
næringsstoffer som fosfor og kalium, 
og det vil give en stor udfordring med 
næringsstofforsyningen på nationalt 
plan, forklarer Annette Vibeke Ve-
stergaard. 

Øget recirkulering
Kvælstoffi kserende afgrøder, impor-
teret foder og gødning kan føre næ-
ringsstoffer ind på bedriften, men 
ifølge Annette Vibeke Vestergaard, er 
det ikke nok til at dække det store 
behov. 

- Der er mange udfordringer med 
næringsstofforsyningen, vi skal have 
fundet løsninger på. Kvægejendom-
me har kvælstof nok, men hvad med 
de andre bedriftstyper? Lerjords-
ejendomme har masser af kalium, 
men hvad gør vi på sandjordene? 
Fosforniveauet er højt nok i Vestdan-
mark, men hvad gør vi Østpå? Øko-
logien har en målsætning om maksi-
mal egen foderproduktion, men hvor 
får vi så næringsstoffer fra? Og hvad 
hvis økologerne udfaser konventio-
nel svinegylle?, spørger hun. 

Løsningen skal ifølge Annette Vi-
beke Vestergaard fi ndes ved en øget 
recirkulering fra det biobaserede 
samfund. Affald, bi- og restproduk-
ter skal omdannes til gødning, og 
så skal økologerne have fat i kilde-
sorteret organisk dagrenovation og 
komposteret organisk materiale. Na-

turligvis med fokus på en høj kvalitet 
som understøtter forsigtighedsprin-
cippet ved økologisk dyrkning

Balance på bedriften
Allerede i dag fraføres store mæng-
der næringsstoffer fra de økologiske 
marker. For at sikre en god nærings-
stofforsyning på bedriften råder An-
nette Vibeke Vestergaard landman-

den til at skabe overblik over, om der 
er balance på ejendommen. 

- Skal der være balance i nærings-
stofforsyningen på bedriften, skal 
der tages højde for, hvor mange næ-
ringsstoffer der importeres i foder, og 
om afsætning og afstrømningen på 
ejendommen er højere end det, for-
klarer hun og tilføjer:

- Næringsstofbalancen kan æn-

dres gennem dyrkning og afgrøde-
valg. Landmanden skal være op-
mærksom på, hvilke næringsstoffer 
der kan være kritiske på ejendom-
men, om der er en passende andel 
af kvælstoffi kserende afgrøder, ef-
fektive efterafgrøder og så skal gød-
ningsstrategien målrettes herefter, 
forklarer hun. 

NÆRINGSSTOFFER
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Behovet for 
gødning stiger

Fremskrivning af øko-produktion

Ud fra en vurdering af efterspørgslen på forskellige økologiske vare-
grupper, samt de brugstyper som omlægger til økologi i dag, har Land-
brugsafdelingen i samarbejde med Markedsafdelingen i Økologisk 
Landsforening givet følgende bud på en fremskrivning af hver produk-
tionsgren frem mod år 2030 ved en forudsætning om, at 25 pct. af 
landbrugsarealet er omlagt til økologi.:

 Produkt   Faktor
 ►  Mælk    2,5 
 ►  Kød: Okse, får, geder  2,5 
 ►  Kød: Svin, slagtekyllinger  10 
 ►  Æg    2 
 ►  Frugt, gartneri   5 
 ►  Grøntsager   5
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Økologien er i en rivende vækst. På grafi kken ses stigningen i økosalget fra 2015 til 2016. Det voksende økololgiareal 
i Danmark giver et øget behov for at fi nde økologiske gødningskilder, særligt til planteavlsbedrifterne. Grafi k: Økolo-
gisk Landsforening.


