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Pas på  
gødningen
»  Der findes produkter og tek- 

no logier, der kan bruges til andet 

end erhverv og fredelige formål, 

hvis de falder i de for kerte  

hænder «

Gør du det, kan du være omfattet  
af risikobekendtgørelsen (se mere 
på www.retsinformation.dk om  
BEK 1666/2006). 

Mistænkelig adfærd
Kontakt straks det lokale politi, hvis 
du oplever mistænkelig adfærd, 
f.eks. en privat person, der stiller 
spørgsmål om din gødning eller for-
søger at købe en mængde af den. 

Kontakt også straks det lokale  
 politi, hvis der ikke er en naturlig  
forklaring på, at du pludselig 
 mangler en mængde gødning. 

Dine oplysninger kan være netop 
dem, der forhindrer, at din gødning 
havner i de forkerte hænder og 
bruges til kriminelle formål.

Hvilke typer gødning  
har et højt indhold  
af kvælstof fra 
 ammoniumnitrat?

Du har ansvaret for at 
 kontrollere, om den type 
 gødning, du opbevarer, har  
et højt indhold af kvælstof  
fra ammoniumnitrat. 

Det drejer sig f.eks. om 
 gødninger som:

•  N34
•   Kalkammonsalpeter og  

de fleste NS-gødninger
•   De fleste kvælstofrige  

NPK-, NP- og NK-gødninger 
og mekaniske blandinger 

Hvordan ved jeg, om  
min gødning indeholder 
over 16 pct. kvælstof  
fra  ammoniumnitrat?

Du kan se, hvad din gødning 
 indeholder på varedeklara-
tionen på gødningens 
 emballage. 

En tommelfingerregel er, at 
hvis både indholdet af am-
monium- og nitratkvælstof  
i en gød ning er større end  
8 pct., må man ikke sælge 
 gødningen til private.

www.pdir.dk



I Danmark er tre personer dømt  
i Vollsmose-sagen fra 2007 for  
at have planlagt en terroraktion.  
De dømte var netop i besiddelse  
af gødning med et højt indhold  
af  ammoniumnitrat.

Sprængfarlig gødning
Der er i Danmark krav til kvaliteten 
af gødning med ammoniumnitrat, 
ligesom der er regler for transport 
og opbevaring. Så længe disse krav 
og regler følges, er risikoen for 
at gødning med  ammoniumnitrat 
eksploderer under transport, op-
bevaring og  udspredning meget lille.  

Der er i Danmark ikke eksempler  
på, at gødning er eksploderet 
under transport,  op bevaring eller 
udspred ning.

Du kan selv minimere risikoen for, at din gødning  
for svinder eller bruges til kriminelle formål, ved at følge 
nogle enkle sikkerheds råd:

•  Opbevar din gødning i et aflukket og aflåst område

•  Kontrollér regelmæssigt din beholdning af gødning

•   Vær opmærksom på tegn på tyveri fra stakken ved 
 opbevaring af løs gødning (f.eks. hvis skorpen er brudt)

•   Afskærm din gødning, hvis du opbevarer den ude, for 
 eksempel med en presenning

•   Vær ekstra opmærksom på f.eks. brudt emballage, 
 ødelagte sække eller iturevne overdækninger

•   Gem følgesedlen med deklarationen fra leverancen,  
så du ved, hvilken gødning du opbevarer

•   Sælg kun gødning videre til personer, der er registreret  
hos Plante direktoratet, og følg reglerne for registrering  
af salget. Reglerne gælder også for gødning, der  
gives væk

Der findes produkter og teknologier, 
der kan bruges til andet end erhverv 
og fredelige formål, hvis de falder i 
de forkerte hænder.

Det gælder f.eks. gødning med 
 am moniumnitrat, som er den mest 
brugte form for gødning til frem-
stilling af bomber. I årtier har 
terror ister brugt bomber baseret 
på gødning, både i Europa og  
i  Nordamerika. 

Sikret mod 
tyveri og  
andre trusler

Men sprængningsforsøg viser, 
at gødning med mere end 16 pct. 
kvælstof fra ammoniumnitrat let 
kan bruges til at fremstille bomber. 
Selv mindre mængder af gødning 
kan bearbejdes til at skabe kraftige 
eksplosioner.

lige ingredienser. Som landmand skal 
du derfor være mere opmærksom 
på, hvordan du opbe varer og sikrer 
din gødning.

Følg reglerne for opbevaring
Du skal altid følge den gældende 
lovgivning. Reglerne afhænger både 
af typen og mængden af gødning  

Håndskrevet seddel (udsnit) fra Vollsmose-sagen 
med angivelse af kemiske betegnelser.

 (se mere på www.retsinformation.dk 
om BEK 328/1983, BEK 1640/2006 
og BEK 998/1996). 

Det er kommunen, der i de fleste 
tilfælde skal give dig tilladelse til 
opbevaring af gødning. Det gælder 
bl.a., hvis du opbevarer gødning med 
ammoniumnitrat i større mængder. 

Salg til private begrænset
Blandt andet derfor er salg af denne 
type gødning til private nu begræn-
set. Gødning med mere end 16 pct. 
kvælstof fra ammoniumnitrat må 
kun sælges til personer, der bruger 
den i forbindelse med deres erhverv. 
De skal desuden være registreret 
hos Plantedirektoratet.

Det betyder, at personer med kri-
minelle hensigter muligvis vil ty til 
 tyveri for at få fat i de sprængfar-


