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Hvad gælder?
Fast husdyrgødning skal opbevares, så det ikke forurener omgivelserne. Det er især tab af næringsstoffer ved udvaskning til vandløb,
søer og grundvand samt ammoniakfordampning, der skal undgås.
Reglerne er beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Fast husdyrgødning kan opbevares:
•
•
•

På møddingsplads
I miljøcontainer
I markstak, når det er komposteret

Møddingsplads
En møddingsplads skal have sider, som forhindrer, at der kommer
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, så der
ikke kommer revner ved kørsel og brug. Møddingpladsen skal have
fald mod afløb, der ledes til en beholder for flydende husdyrgødning.
Randbelægningen skal også have fald ind mod møddingspladsen.
Fast gødning skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale (presenning) straks efter udlægning på en møddingsplads. Kravet om overdækning gælder dog ikke for møddinger med daglig tilførsel i forbindelse med traditionelle staldsystemer baseret på fast
staldgødning og ajle og eventuelt med udlægning i en gødningskegle.
Miljøcontainer
Der skal benyttes en tæt og bestandig container, der opfylder kravene i landbrugets byggeblad nr. 103.06-08. 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 et andet lovligt opbevaringssted.

Tæt container til opbevaring af fast husdyrgødning

Kompost i markstak
Kompost er dybstrøelse, der har gennemgået en komposteringsproces i stalden eller på en møddingsplads. Kompost må opbevares i
markstak, hvis tørstofprocenten er mindst 30 procent. Dybstrøelse
er normalt komposteret, når det har ligget i en stald i 3-4 måneder i
gennemsnit. Det betyder i praksis, at dybstrøelsesmåtten oftest skal
ligge i stalden i mindst 6 måneder. Frisk husdyrgødning er således
ikke kompost.
Kompost i markstak skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt
materiale (presenning) straks efter udlægning. I forbindelse med
udbringning må komposten dog gerne opbevares i en midlertidig
markstak uden overdækning (op til en uge).
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
over placering af oplaget og oplysning om oplagringsperioden.
Der er også regler om placering af markstakke i forhold til ammoniakfølsom natur indenfor Natura 2000 og nær større heder og overdrev. Spørg din kommune om reglerne.

Overdækket komposteret dybstrøelse udlagt i markstak

Vil du vide mere?
Find love og bekendtgørelser på www.retsinformation.dk – f.eks.
husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside:
www.mst.dk/erhverv/landbrug
Find Landbrugets Byggeblade for møddingpladser og containere på
www.landbrugsinfo.dk
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