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Fra august 2017 ændres harmonikravene og der 

indføres et loft for udbring af fosfor. Den ny fosfor-

regulering vil omfatte både organisk gødning og 

handelsgødning, og vil betyde, at der også skal ud-

arbejdes et regnskab for fosfor i gødningsregnska-

bet. 

 

Med ny husdyrregulering ændres harmonikravet og de 

eksisterende vilkår i miljøgodkendelserne om husdyr-

brugs udbringningsarealer ophæves med virkning fra 

den 1. august 2017 og erstattes af nye generelle regler. 

Det medfører blandt andet en ny fosforregulering. Dette 

gælder såfremt lovforslag om ny husdyrregulering ved-

tages1. 

 

Ændrede harmonikrav 

Kravet om maksimale antal dyreenheder (DE) pr. ha 

ophæves, herunder de skærpede harmonikrav om 1,4 

DE pr. ha, således at det bliver muligt at udbringe hus-

dyrgødning og anden organisk gødning svarende til 

170 kg N pr. ha. harmoniareal (230 kg N/ha for undta-

gelsesbrugene). De foreslåede fosforlofter vil dog ud-

gøre en begrænsende faktor for, hvor meget husdyr-

gødning og anden organisk gødning, der kan udbringes 

på harmoniarealerne. 

 

 

 
 

                                                           
1 Reglerne er endnu ikke vedtaget, men forventes behandlet af 

Folketinget med henblik på vedtagelse første halvår 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ny fosforregulering 

Samtidig med at det skærpede harmonikrav ophæves, 

indføres der en ny fosforregulering. Reguleringen skal 

både håndtere miljøhensynet fra de hidtidige skærpede 

harmonikrav (der også var en indirekte regulering af ud-

bringningen af fosfor), og miljøkravene til fosforover-

skuddet i de hidtidige miljøgodkendelser. Kravene til 

fosfor i de nuværende miljøgodkendelser ophæves, når 

den nye husdyrregulering indføres.  

 

Fosforlofter 

Med den nye fosforregulering indføres der regler om, 

hvor meget fosfor fra gødning, der må udbringes på 

harmoniarealerne og dermed også et fosforarealkrav 

for den enkelte bedrift. Kravet gælder for husdyrgød-

ning, anden organisk gødning og handelsgødning, og 

der fastsættes forskellige fosforlofter for de forskellige 

typer af gødning. 
 

 

 

Ændrede harmoniregler og 
ny fosforregulering 

Januar  

2017 
Dyreenhedsbegrebet udgår 

Hidtil har harmonireglerne primært været opgjort i 

dyreenheder pr. ha, men med den nye regulering 

vil kravet blive opgjort i kg N i organisk gødning pr. 

ha. Det betyder blandt andet, at fodereffektivisering 

nu kan anvendes, når en bedrift skal tilpasse sig de 

nye krav, og at staldsystemet får betydning for kra-

vet til udbringningsarealer.  
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I nedenstående tabel kan du se, fosforloftet for de for-

skellige typer af gødning for planperioden 2017/2018.  

 

Hvis du anvender (producerer og modtager) en blan-

ding af flere typer af gødning, bliver din bedrifts fosfor-

loft beregnet som et vægtet gennemsnit af de anvendte 

typer af henholdsvis organisk gødning og handelsgød-

ning.  

 

For fællesanlæg, herunder biogasanlæg fastsættes 

gennemsnitsloftet ud fra de modtagne mængder af 

gødning i den forrige planperiode. 

 

Fosforloftet kan forøges for alle gødningstyper på be-

drifter med et gennemsnitlig fosfortal (P-tal) under 4,0. 

Jo lavere P-tal, jo større forøgelse dog maksimalt 14 kg 

P/ha. 

 

Udvidelse af gødningsregnskabet  

Fosfor kommer til at indgå som en del af gødningsregn-

skabet på samme måde som kvælstof. Det betyder, at 

når planperioden slutter, skal du i gødningsregnskabet 

indberette, hvor meget fosfor du har produceret, modta-

get, lagt på lager, udbragt mv., samtidig skal din be-

drifts fosforarealkrav opgøres. I gødningsregnskabet vil 

der automatisk blive beregnet en fosforproduktion for 

bedriften på basis af antal årsdyr, dyretyper og staldsy-

stemer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved overførsler af gødning 

Hvis du overfører gødning til en anden virksomhed, 

skal det gennemsnitlige fosforloft for din bedrift samt 

det totale fosforindhold i gødningen fremgå af en skrift-

lig aftale om den overførte gødning, således at modta-

ger kan medregne det i sit fosforregnskab.  

 

Hvis du overfører gødning til en anden virksomhed og 

ikke kender din bedrifts fosforloft, skal du angive det 

fosforloft, du forventer at have ved planperiodens af-

slutning. Afvigelsen mellem det forventede fosforloft og 

det endelige fosforloft for planperioden må dog ikke 

overstige 1 kg. P/ha. Når det endelig fosforloft kendes, 

kan der indgås en revideret aftale om den overførte 

gødning.  

 

Fosforreguleringen fremadrettet 

Der vil fra planperiode 2018/2019 blive indført skær-

pede fosforlofter i oplande til visse søer. Fosforlofterne 

vil blive skærpet generelt for svin og fjerkræ fra hen-

holdsvis planperioden 2019/2020 og 2020/2021.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fosforlofter i planperioden 2017/2018 

Type af gødning  Fosforloft  

Fjerkræ og kødædende pelsdyr 43 kg P/ha 

Slagtesvin 39 kg P/ha 

Søer og smågrise 35 kg P/ha 

Kvægbrug og andre organiske gød-

ningstyper  

30 kg P/ha 

Kvægbrug omfattet af kvægundta-

gelsen (230 kg N/ha) 

35 kg P/ha 

Handelsgødning 30 kg P/ha 

Følg med på vores hjemmeside www.natuererhverv.dk, hvor der kommer til at ligge information samt en vej-

ledning om fosforreguleringen. 


