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Indledning til resultatrapport 
 

 
Hermed offentliggøres Administrativ Jordbrugskontrols analyseresulta-
ter for gødningsprøver, der er udtaget i tidsrummet 1. februar 2016 til 1. 
maj 2016. 
 
Offentliggørelsen omfatter resultater af analyser af 217 gødningsprø-
ver i alt. Administrativ Jordbrugskontrol anvender analysemetoderne 
beskrevet i EU’s gødningsforordning. 
 

Antal prøver udtaget i 2016 

I alt 217 

 
 
Resultaterne af analyserne: 
 

 
 
Udover de i tabellen angivne analyser er der yderligere analyseret 53 
prøver for vandopløseligt svovl. Analyseresultaterne for denne analyse 
er ikke offentliggjort i denne rapport, da der er uklarhed om hvorvidt 
prøverne skal analyseres for vandopløseligt eller total svovl. 
 
 
Center for kontrol1 fortsætter den målrettede kontrol i 2017. 
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Toleranceværdier 

 

Der er ved bedømmelsen af resultaterne anvendt følgende tolerancer 
for underindhold: 
 
A. Gødninger, som kun indeholder ét hovednæringsstof 

Absolutte værdier i vægtprocent, udtrykt som N, P, K. 
 
Kvælstofgødninger (N) 

Urea       0,4 
Ammoniumsulfatsalpeter, mv.     0,8 
Kalksalpeter      0,4 
Svovlsur ammoniak      0,3 
Ammoniumnitrat eller kalkammonsalpeter (til og med 32% N)  0,8 
(over 32 % N)      0,6 
Kvælstofgødningsopløsning     0,6 
Urea-ammoniumnitratopløsning     0,6 
 
Fosforgødninger (P) 

Citrat- og vandopløseligt     0,35 
Vandopløseligt      0,39 
 
Kaliumgødninger (K) 

Kaliumsulfat      0,41 
Kaliumchlorid (til og med 45,6 % K)     0,83 
(over 45,6 % K)      0,41 
 
B. Gødninger, som indeholder flere hovednæringsstoffer 

Hovednæringsstoffer 
-N       1,1 
-P       0,48 
-K       0,91 
 
C. Andre næringsstoffer 

For magnesium, natrium og svovl er tolerancen i alle gødninger 1/4 af 
den deklarerede værdi, dog med et maksimum, der i vægtprocent er 
følgende: 
 
Magnesium (Mg)      0,55 
Natrium (Na)      0,67 
Svovl (S)       0,36 
 
D. Mikronæringsstoffer 

For mikronæringsstoffer i alle gødninger er tolerancen 1/5 af den dekla-
rerede værdi, dog med et maksimum, der for alle stoffer er 0,4 vægt-
procent. 
 
E. Næringsstofformer 

For så vidt angår det deklarerede indhold af de forskellige kvælstoffor-
bindelser eller de deklarerede opløseligheder af fosfor, er tolerancerne 
1/10 af det totale indhold i det pågældende næringsstof med et maksi-
mum på 2 vægtprocent for kvælstof og 0,9 vægtprocent for fosfor.
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