Kommunerne i
Region Sjælland
informerer

Opbevaring af fast
husdyrgødning

2014

Fast husdyrgødning skal opbevares så det ikke forurener omgivelserne. Reglerne for opbevaring af husdyrgødning hindrer især tab af
kvælstof i form af fordampning og udvaskning til vandløb, søer og
grundvand.
Fast husdyrgødning kan opbevares:
 På møddingsplads
 I container
 I markstak som kompost
Møddingsplads
 En møddingsplads skal have sider, som forhindrer gødning på
jorden omkring møddingspladsen. Siderne kan bestå af en
mur (mindst 1 meter høj) eller en randbelægning (mindst 2
meter bred). Der må ikke ligge husdyrgødning på randbelægningen.


Møddingspladsens bund og sider skal være tætte og robuste.
Møddingspladsen skal have afløb til beholder for flydende
husdyrgødning. Randbelægningen skal også have fald ind
mod møddingspladsen.



Fast gødning skal overdækkes med vandtæt materiale (presenning) straks efter udlægning – også når opbevaring sker
på en møddingsplads. Dog er lagre med daglig tilførsel undtaget, hvis den daglige tilførsel sker til hele bunken. Hvis en
del af bunken, ikke dagligt tilføres gødning, skal denne holdes overdækket.

Fast husdyrgødning på
møddingsplads med daglig
tilførsel

Container
Der skal benyttes en tæt og bestandig container, der opfylder kravene i landbrugets byggeblad nr. 103.06-08. Det vil sige, at containeren skal være lukket, overdækket og placeret på et stabilt underlag. Containeren skal placeres med hældning væk fra åbning og skal
tømmes efter behov til andet lovligt opbevaringssted.

Tæt container til opbevaring af fast husdyrgødning
Kompost i markstak
Kompost er dybstrøelse med over 30 % tørstof, der er komposteret
i stald eller på møddingsplads. Dybstrøelsen er komposteret efter 34 måneder i gennemsnit, og kan derefter lægges i markstak. Frisk
husdyrgødning er således ikke kompost.

Overdækket kompost i markstak

Kompost i markstak skal overdækkes med vandtæt materiale (presenning) straks efter udlægning. Kompost må kun ligge samme sted
i marken i 12 måneder og ikke på samme sted igen før efter 5 år.
Der skal føres årlige optegnelser med kort over placeringen.
Generelle krav
Et husdyrbrug skal have kapacitet til at kunne opbevare husdyrgødning fra det tilladte dyrehold i mindst 9 måneder.
Møddingspladser, containere og markstakke må ikke etableres eller
udvides inden for følgende afstande:
 30 m til naboskel
 15 m til offentlig vej og privat fællesvej
 25 m til levnedsmiddelvirksomhed
 15 m til beboelse på samme ejendom
 15 m til vandløb, dræn og søer over 100 m²
 50 m til almene vandindvindingsanlæg
 25 m til andre vandindvindingsanlæg
Etablering, ændring og udvidelse af møddingsplads og plads til container kræver ansøgning/anmeldelse til kommunen.
Vil du vide mere?
Videncentret for Landbrug har udarbejdet byggeblade for møddingspladser og containere: www.landbrugsinfo.dk
Husdyrgødningsbekendtgørelsen: www.retsinformation.dk
Miljøstyrelsen: www.mst.dk
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