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Waarvoor gebruiken?
De fosfaatgebruiksnormen (in kilo’s fosfaat per ha per jaar) 

gebruikt u om de totale fosfaatgebruiksruimte voor meststof-

fen voor uw bedrijf te berekenen.

Hoe te gebruiken?
U rekent met de oppervlakte landbouwgrond zoals die op 

15 mei bij uw bedrijf in gebruik is. U vermenigvuldigt de op-

pervlakte grasland en de oppervlakte bouwland met de bijbe-

horende fosfaatgebruiksnorm. Dit doet u voor elke categorie: 

laag, neutraal en hoog. De uitkomsten telt u bij elkaar op. 

De fosfaatgebruiksnorm is afhankelijk van de fosfaattoe-

stand van de bodem. De fosfaattoestand van de bodem moet 

blijken uit bemonstering en analyse van de oppervlakte 

landbouwgrond. Heeft u de grond niet laten bemonsteren 

en analyseren? Dan moet u rekenen met de laagste fosfaatge-

bruiksnorm (categorie hoog).

Grasland
Er is sprake van grasland als het gras bestemd is als ruwvoer 

voor dieren. Landbouwgrond met graszaad of graszoden  

rekent u tot de oppervlakte bouwland.
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Grasland

PAL-waarde Categorie 2010 2011 2012 2013

<27 Laag 100 100 100 100
27-50 Neutraal 95 95 95 95
>50 Hoog 90 90 85 85

Bouwland

Pw-waarde Categorie 2010 2011 2012 2013

<36 Laag 85 85 85 85
36-55 Neutraal 80 75 70 65
>55 Hoog 75 70 65 55

Tabel 2 Fosfaatgebruiksnormen

Voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden geldt een fosfaatgebruiksnorm van 120 kilo 
per hectare per jaar, zolang u aan de voorwaarden voldoet. De voorwaarden staan op de 
website van Het LNV-Loket.
       
De extra hoeveelheid bovenop de norm voor categorie laag mag u op bouwland* alleen in 
de vorm van kunstmest geven.        

De extra hoeveelheid bovenop de norm voor categorie laag mag u op grasland ook in de 
vorm van dierlijke mest en andere organische mest geven.      
  
*  Op bouwland dat hoort bij een biologisch bedrijf dat is geregistreerd bij de Stichting Skal, 

mag u de extra hoeveelheid ook in de vorm van dierlijke mest en andere organische mest 
geven.  


