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Fakta:
Målinger i landmandskomposten fra Løgstør april 2016:
   Forventet udnyttelsesgrad %
N, total kg/ton 4,1      5
P, total kg/ton ts 1,2  100
K, total kg/ton ts 2,0    80

Kim Buus’ gård:
 51 ha heraf 10 ha eng
 60 moderfår

Dyrker:
 spelt til Aurion
 rug
 byg/havre

Kim Buus blev ikke belønnet for sit pionérarbejde i forhold til at bruge have-parkaffald som jordforbedringsmiddel på 
sine marker; men han synes stadig, det er vigtigt at få næringsstofferne tilbage til markerne - blot i en renere form 
end den han selv oplevede at få.

Kim Buus tog chancen med landbrugskomposten fra Renovest i Løgstør og 
Års; men resultatet var ikke tilfredsstillende. Fremmedlegemer og ukrudtsfrø 
gav utilsigtede besværligheder på marken.

Landbrugskomposten 
blev fravalgt
De, der går forrest, hø-
ster ikke altid succes, for 
Kim Buus endte forsøge-
ne med landmandskom-
post med marker fulde 
af ukrudt

Syd for Nibe holder økologisk fåreav-

ton landmandskompost fra Renovest 
i Løgstør og Års, som er blev fordelt 
med 25-30 ton pr. ha på gårdens 
jorde.

Kim Buus spredte komposten 
med en forventning om, at markerne 
ville blive tilført 40 kg P pr. ha, som 
Kim Buus ellers skulle have skaffet 
sig ad andre veje.

Derudover tilfører komposten 
jorden en del kulstof, som øger om-
sætningen af andre næringsstoffer 
i jorden. På sandjord er komposten 
et godt supplement, men også på de 
tunge jorde gør komposten nytte, for-
di det komposterede have-parkaffald 
forebygger jordpakning, når det spre-
des på markerne.

Dermed lettes jordbearbejdnin-
gen, og brændstofforbruget reduce-
res.

Derudover er Kim Buus blevet 
anbefalet at bruge kompost, fordi 
komposten - i modsætning til ren 
gylle - også har en jordforbedrende 
effekt, ligesom gyllen heller ikke i 
samme omfang gavner det mikrobi-
elle liv i jorden. Men indsatsen skal 
være kontinuerlig. Det første år vil 
nedbrydningen af det organiske ma-
teriale forbruge mere N, end kompo-

sten tilfører marken. Efter en kort år-
række vender billedet, og N frigives 
på marken.

Skal leveres
Kim Buus delte udgiften til levering 
af komposten med Renovest. 

- Det kostede 20 kr. pr. ton, og 
betalte selv halvdelen; men det er 
for dyrt for os, fordi vi derefter også 
har udgifter til at håndtere og sprede 
komposten på markerne. Derfor skal 
vi helst have komposten leveret gra-
tis, hvis det skal være attraktivt for 
os, siger Kim Buus.

Men han erkender også, at kom-
posten kunne blive værdifuld for går-
den.

- Vi har meget let jord, og der er 
brug for kompostens jordforbed-
rende virkning, siger Kim Buus og 
tilføjer:

- Fik vi ikke fosfor og kali gennem 
komposten, skulle vi også ud at købe 
disse næringsstoffer.

Ud med fremmedlegemer
Selvom landmandskomposten fra 
Renovest i 2016 gik for at være no-
get af den reneste kompost i Dan-
mark, fandt Kim Buus alligevel ting 
i komposten, som han absolut ikke 
ønsker spredt på sine marker.

- Vi bliver nødt til at opdrage mere 
-

faldet på genbrugsstationerne. Jeg 
kunne ikke bruge komposten på klø-
vermarkerne, fordi de fysiske uren-
heder går i min snitter, siger Kim 
Buus.

Stoppede samarbejdet
I dag har Kim Buus stoppet samar-
bejdet med Renovest, for ud over at 
landbrugskomposten var forurenet 

af fremmedlegemer, viste det sig 
også, at komposten indeholdt spi-
redygtige ukrudtsfrø i meget store 
mængder.

- Når kompoststakken ikke op på 
-

ene, og vi har været meget plaget 
af gulurt, siden vi sidst spredte land-
mandskomposten på vores marker, 
siger Kim Buus.

Hvis han igen skal samarbejde 
med renovationsselskabet, skal 
komposten forbedres.

- Idéen er jo god nok; men der 
skal arbejdes videre med udviklin-
gen af landbrugskomposten, hvis 
den skal blive egnet til at sprede 
på markerne. Dels skal der styr på, 
at komposten ikke indeholder frem-
medlegemer, dels skal temperaturen 
i hele stakken under bedre kontrol, 

også er økonomisk attraktiv for land-
manden, siger Kim Buus.

Satser nu på efterafgrøder
Kim Buus har indtil videre vendt 
landbrugskomposten ryggen.

- I stedet satser jeg på efterafgrø-

nedmulde min kløvergræs, siger Kim 
Buus.
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I 2016 blev der spredt 30 ton landbrugskompost 
pr. ha på Kim Buus’ marker syd for Nibe.


