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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt 

dyrehold, husdyrgødning og ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen), MST-12412-

00073) 

 

Miljøstyrelsen har den 22. september 2015 udsendt  høringsudkast vedrørende ovennævnte 

bekendtgørelse.  

 

Landbrug & Fødevarer skal indledningsvis bemærke, at husdyrgødningsbekendtgørelsen, som det 

også fremgår af høringsbrevet, udgør hovedparten af den danske implementering af nitratdirektivet.  

Det er vores opfattelse, at flere af bekendtgørelsens bestemmelser er udtryk for en væsentlig dansk 

overimplementering af de EU-bestemmelser, som regulerer anvendelse og opbevaring af 

husdyrgødning. Ud over de særbyrder, som dette medfører, betyder overimplementeringen også, at 

en lang række af bekendtgørelsens bestemmelser omfattes af reglerne om 

krydsoverensstemmelse.  NaturErhvervsstyrelsen har  parallelt med denne høring sendt 

krydsoverensstemmelsesbekendtgørelsen i høring, som Landbrug & Fødevarer afgiver 

selvstændigt høringssvar på.   

 

Vi har tidligere peget på en række konkrete bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som 

vi mener skal ændres  for at få en mere direktivnær implementering af nitratdirektivet i Danmark, jf. 

blandt andet vores høringssvar vedrørende MST-12411-00197 af 28. maj 2014. En indsats mod 

overimplementering indgår i beslutningsforslaget B39, som Venstre, Konservative og Dansk 

Folkeparti fremlagde før valget.  Det er derfor vores klare forventning, at der snarest muligt og 

senest i forbindelse med det arbejde, der p.t. pågår med at udarbejde en ny ramme for regulering af 

anlæg og arealer , sker en gennemgribende ændring af husdyrgødingsbekendtgørelsen, så den 

fremtidige regulering i Danmark bliver direktivnær og uden konkurrenceforvridene 

overimplementering  af EU-reguleringen. Vi skal i den forbindelse pege på, at 

husdyrgødningsbekendtgørelsens harmonikrav for slagtesvin på 1,4 dyreenhed pr. ha også skal 

ændres, når punkterne i beslutningsforslag  B39 gennemføres, da en ændring af harmonikravet for 

slagtesvin fra 1,4 til 1,7 dyreenheder pr. hektar er en del af B39. Vi skal heller ikke undlade at gøre 

opmærksom på, at det er vores udgangspunkt, at kravet om gyllealarmer helt bør fjernes. 
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Kommentarer til de de foreslåede ændringer (nummerering henviser til oversigten over 

ændringer i ”Notat om foreslåede ændringer i forhold til den gældende 

husdyrgødningsbekendtgørelse” i høringsmaterialet)  

 

Ad 4 Justering af overdækningskravet i § 14, stk. 1, for markmøddinger m.v. 

Justeringen indebærer, at overdækningen af markmøddinger m.v. fremover skal være vandtæt og 

tætsluttende, hvor der i dag alene er et krav om , af overdækningen er vandtæt.  

 

Indledningsvis skal det  anføres, at der er faglig forståelse for, at ammoniakemissionen søges 

begrænset mest muligt, når det kan ske uden væsentlige gener for driften.  I langt de fleste tilfælde 

vil et krav om vandtæt og tætsluttende overdækning heller ikke give problemer, da almindelig 

praksis ved overdækning af markmøddinger og markstakke af dybstrøelse/kompost er at anvende 

materiale, der pakkes tæt om stakken. Det er dog vigtigt, at det i bekendtgørelsen eller i 

vejledningsmaterialet bliver gjort helt klart, at der med tætsluttende ikke menes lufttæt.  I øvrigt 

mener vi, at der er en række situationer,  hvor formuleringen ”tætsluttende” kan være unødig 

problematisk, hvilket uddybes i det følgende.  

 

”Tætsluttende” vanskeligt at praktisere 

Helt overordnet gælder det, at et krav om  tætsluttende overdækning i praksis kan være særdeles 

problematisk at foretage og vedligeholde  under danske forhold, fordi der altid vil forekomme 

perioder, hvor vind får overdækningen til at blafre, og overdækningen vil dermed ikke være 

tætsluttende. Det bør derfor – for eksempel i vejledningsmateriale – præciseres,  at en 

overdækning med en dug, der lægges ned omkring materialet,  anses for tætsluttende, selvom det 

kan blafre i vinden. 

 

Gødningshuse og containere 

En anden problemstilling  vedrører de driftsformer, hvor der i dag anvendes gødningshuse til 

opbevaring af gødningen. Gødningshuse er meget udbredte i for eksempel 

konsumægsproduktionen. Hønsehusene er udstyret med inventar med indbyggede gødningsbånd 

eller skraberanlæg. Disse gødningsbånd/skrabere transporterer  en, to eller tre gange om ugen den 

faste gødning ud af hønsehusene og afleverer gødningen i et gødningshus. Her oplagres 

gødningen, indtil den kan udbringes på marken. Gødningshuset er med fast bund og vægge.  

 

Kravet om vandtæt overdækning vil være opfyldt i et gødningshus, fordi gødningen er under tag. Et 

krav om vandtæt og tætsluttende overdækning vil dog betyde, at  gødningen skal overdækkes med 

plastic eller andet inde i huset. Det vil være yderst besværligt med plasticoverdækning, fordi der 

løbende tilføres ny gødning til lageret.  

 

Som nævnt indledningvis har vi fagligt forståelse for, at ammoniakemissionen søges begrænset 

mest muligt, når det kan ske uden væsentlige gener for driften. Vi mener dog, at et krav om 

overdækning af gødning, der opbevares i gødningshus, vil være en væsentlig ulempe, når der 

ugentligt eller flere gange ugentligt tilføres gødning til lageret.  Desuden må det forventes, at  

ammoniakfordampningen fra uoverdækket gødning i et lukket gødningshus vil være væsentligt 

lavere end fra uoverdækket gødning opbevaret i markstak. Det skyldes, at opbevaring i et lukket  

gødningshus mindsker luftstrømmen hen over gødningen, og det kan derfor sammenlignes med  

effekten af teltoverdækning på en gyllebeholder.  

 

Vi skal derfor foreslå, at der sker en præcisering af bestemmelsen vedrørende overdækning, så der 

ikke stilles krav om overdækning af gødning, der opbevares i et gødningshus. Det kunne ske ved, 

at der i § 14, stk. 1 i forlængelse af ”efter udlægning” tilføjes  ”eller opbevares i et lukket hus, der 
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opfylder kravene til møddinger”.  Som konsekvens heraf skal formuleringen  af § 14, stk. 2, ændres, 

idet ”overdækningskrav” foreslås ændret til ”overdæknings- /opbevaringskrav”.  

 

Vi skal endvidere foreslå, at det for gødning, der opbevares i containere, er tilstrækkeligt, at 

containeren overdækkes, og at der heller ikke her vil være krav om, at overdækningen er 

tætsluttende. Argumentet er her som for de lukkede huse, at det ved en overdækning af 

containeren sikres, at luftstrømmen over gødningen reduceres væsentligt, hvilket reducerer 

ammoniakfordampningen.   

 

 

Økologisk og biodynamisk produktion 

En tredje problemstilling angår muligheden for at kompostere.  Da kompostering er en aerob 

omsætning af organisk material, kan et krav om tætsluttende overdækning være problematisk, hvis 

der ikke samtidig kan sikres lufttilgang til stakken. I det biodynamiske jordbrug er kompostering af 

gødning og plantemateriale fundamentalt og et grundlæggende krav for at kunne producere 

biodynamiske (Demeter-certificerede) produkter. 

 

Demeterreglerne adskiller sig fra økologireglerne blandt andet med hensyn til følgende krav om 

kompostering og brug af kompostpræparater.  

 

• ”Gødning skal tilsættes de biodynamiske kompostpræparater” 

• ”Indkøbt gødning skal komposteres og tilsættes kompostpræparaterne” 

 

(Link til Demeterregler: http://www.biodynamisk.dk/sider/regler.html)  

 

I det økologiske jordbrug bruges kompostering i mindre grad, men indgår som en anbefaling i EU-

reglerne. Af økologiforordningen (Rådets forordning  nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk 

produktion m.m.) fremgår det af artikel 12, at ”Jordens frugtbarhed og biologiske aktivitet skal 

bevares og øges ved flerårig sædskifte, der også omfatter bælgplanter og andre 

grøngødningsafgrøder, og udbringning af husdyrgødning eller organisk materiale, begge helst 

komposteret, fra økologisk produktion.” 

 

Det vil være nødvendigt  for det biodynamiske og økologiske jordbrug at have mulighed for at  

kompostere fast husdyrgødning og plantemateriale med et tørstofindhold på mindst 30 pct. med en 

overdækning af et diffunderbart materiale, for eksempel en vævet kompostdug. Et krav om, at 

overdækningen skal være tætsluttende, må ikke kunne tolkes på en måde, så overdækningen 

hindrer lufttilgang til stakken. 

 

Ad 2 Præcisering og justering af regler om opbevaring af  ikke-saftafgivende ensilage 

Opsamlede afgrøderester skal ifølge forslaget opbevares som anden ensilage, jf. §15,  stk. 3. Det 

vil være i orden at opbevare afgrøderesterne  i et ensilageopbevaringsanlæg, men en mødding bør 

også være en mulighed. Det foreslås derfor, at der efter sidste punktum efter ”anden ensilage” 

tilføjes ”eller fast gødning” og efter ”stk. 1 og 2” tilføjes ”og § 11”. 

 

I § 16, stk. 2, foreslås  ”jf. dog § 24, stk. 3” ændret til ”jf. dog § 24, stk. 2 og 3”. Det begrundes med, 

at der også er behov for en undtagelse fra kravet om 3 pct. fald mod afløb for en randbelægning, 

der har afløb til den i § 24, stk. 2 omtalte rørledning.  

 

Ad 5 og 6 om gyllealarmer 
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Overordnet set er kravet om gyllealarmer en dansk særregel, som bør fjernes. Det er dog  positivt, 

at der ændres på kravet om gyllealarmer, så kravet udgår i nogle af de tilfælde, hvor det er åbenlyst 

unødvendigt.   

 

Landbrug & Fødevarer finder således at det er et skridt i den rigtige rening  når det specificeres, at 

kravene kun gælder for søer over 100 m
2
, når disse er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Hermed mindskes risikoen for, at haveanlæg, vejvandsbassiner eller lignende pludselig afkaster 

krav om gyllealarmer til nærliggende landmænd, som måske selv har anlagt søen eller accepteret 

dens anlæggelse.  

 

Med hensyn til ”vandløb” i § 19, stk. 1 og stk. 7 bør det præciseres, at der skal være tale om ”åbne 

vandløb” til forskel fra lukkede, typisk rørlagte, vandløb. Vi vil endvidere foreslå, at det alle steder i 

husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor der henvises til ”vandløb”, ændres til ”åbne vandløb”, med 

mindre der specifikt  er tale om en bestemmelse, der også skal omfatte rørlagte vandløb (f.eks. i § 

6, stk. 1, 3) ).  Dette gælder også i definitionen af risikoområde (§ 3, stk. 1, 21) ).   

 

Vi er finder ligeledes, at det er et skridt i den rigtige retning, at det nu bliver en generel undtagelse 

fra kravet om gyllealarmer, når beholderen ligger lavere end det nærliggende vandmiljø og i øvrigt 

ligger uden for et risikoområde.  

 

På den anden side er Landbrug & Fødevarer fortsat meget kritisk over  for, at kravet om 

gyllealarmer er omfattet af krydsoverensstemmelsessanktioner, så landmænd kan blive trukket i 

landbrugsstøtten, hvis et krav om alarm ikke er overholdt.  Som nævnt indledningsvist har 

NaturErhvervsstyrelsen parallelt med høringen af husdyrgødningsbekendtgørelsen  sendt 

krydsoverensstemmelsesbekendtgørelsen i høring, som Landbrug & Fødevarer afgiver 

selvstændigt høringssvar på.   

 

Efter Landbrug & Fødevarers oplysninger er gyllealarmer og gyllebarrierer langt fra almindelig 

praksis i andre EU-lande, ligesom kravet ikke eksplicit fremgår af nitratdirektivet. Kravet om 

gyllealarmer og -barrierer findes, så vidt Landbrug & Fødevarer er bekendt med, kun i Danmark og 

er derfor at betragte som national særlovgivning, hvorfor en overtrædelse ikke skal KO-belægges. 

 

Miljøstyrelsen opfordres derfor til at redegøre for, om der er krav om gyllealarmer i andre EU-lande, 

og hvorvidt kravet i så tilfælde er omfattet af krydsoverensstemmelsessanktioner.  

 

Kommentarer til bestemmelser i den gældende bekendtgørelse, som ikke er omfattet af 

ændringerne i høringsudkastet 

  

Landbrug & Fødevarer har ved tidligere høringer af husdyrgødningbekendtgørelsen gjort 

opmærksom på en række bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som vi finder helt 

unødige eller usmidige af hensyn til at sikre en god miljøbeskyttelse  og derfor unødigt byrdefulde 

for erhvervet. Det drejer sig i særdeleshed om regelsættet om frossen jord og  forbud mod 

udbringing af fast husdyrgødning efter den 15. november.  Vi har nærmere redegjort for dette i det 

efterfølgende. 

 

Ad § 7, stk. 3 

Det fremgår af bestemmelsen,  at hvis nabobeboelsen ligger mere end 50 meter fra skel, så 

reduceres foldens afstandskrav til skel således, at nabobeboelsen sikres en afstand på 100 meter. 

Hensigten med bestemmelsen må således være at sikre en nabobeboelse en afstand på mindst 50 

meter til sådanne folde. På den anden side kan afstandskravet fraviges, når blot afstanden til 
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nabobeboelsen ikke bliver mindre end 100 meter. Det gælder, når fold og nabobeboelse ligger lige 

over for hinanden. Problemet med formuleringen af bestemmelsen er, at den også gælder, uanset 

om fold og nabobeboelse ikke ligger lige over for hinanden. De kunne for så vidt ligge i stor afstand 

fra hinanden – for eksempel 1 km – idet formuleringen om foldens afstand til skel gælder alle skel til 

ejendomme, hvorpå der ligger en beboelse, og idet undtagelsen afhænger af nabobeboelsens 

placering i forhold til skel og ikke i forhold til folden. Formuleringen foreslås ændret, således at 

kravet om mere end 50 meter til skel for folden kan fraviges, når folden overholder en afstand på 

100 meter til nabobeboelse.   

 

 

Ad § 20, stk. 3 

Teksten foreslås suppleret med følgende:  

 

"Kravet gælder dog ikke for afgasset husdyrgødning fra de nævnte dyrearter."  

 

Uden denne tilføjelse eller en lignende undtagelse vil § 20, stk. 3 medføre, at beholdere, der 

anvendes til opbevaring af afgasset husdyrgødning, næsten uden undtagelse vil skulle have fast 

overdækning, hvis de er etableret i henhold til en anmeldelse, tilladelse eller godkendelse meddelt 

efter den 1. januar 2007 og beliggende mindre end 300 meter fra nabobeboelse på 

etableringstidspunktet, da der typisk også anvendes svinegylle eller gylle fra kødædende pelsdyr i 

biogasanlæg. Det vil kunne være til stor ulempe for levering af gylle til biogasanlæg, da det 

eksempelvis vil betyde, at kvægbrug, der har en gyllebeholder som beskrevet, vil blive pålagt et 

krav om fast overdækning, hvis beholderen skal modtage afgasset husdyrgødning retur fra 

biogasanlægget. Det vil være til skade for det generelle ønske om, at mest mulig husdyrgødning 

anvendes i biogasanlæg. 

 

Det påpeges, at der fortsat vil være krav om tæt overdækning, som  vil kunne sikres ved tilførsel af 

eksempelvis snittet halm. 

 

Ad § 27, stk. 2, bestemmelsen om, at afbrænding af husdyrgødning skal ske på godkendte 

affaldsforbrændingsanlæg, er uheldig, fordi husdyrgødning dermed bliver underkastet reglerne om 

affaldsforbrædning, også selvom det ikke klasificeres som affald.  Husdyrgødning, der anvendes 

som brændsel,  bør som  udgangspunkt ikke behandles som affald, men som biobrændsel. Vi vil i 

den forbindelse henvise til Kommissionens forordning nr. 592/2014 om ændring af 

biproduktforodningen, hvor fjerkrægødning betragtes som et biprodukt  i henhold til affaldsreglerne 

og dermed ikke er affald.  

 

Ad § 29, stk. 3, foreslås det, at  ”fast gødning” slettes. Forbuddet mod udbringning af fast 

husdyrgødning efter den15. november er stik imod anbefalingerne og miljømæssige interesser. Det 

er generel viden, at udnyttelsesprocenten af kvælstof i husdyrgødning stiger,  jo senere på efteråret 

udbringningen sker, og udvaskningen falder tilsvarende. Forårsudbringning på lerjord specielt før 

sukkerroer er ikke hensigtsmæssigt, fordi det er vanskeligt at lave et godt såbed. Reglen er kommet 

ind for at leve op til EU-Kommissionens ønske om en lukkeperiode i løbet af vinteren. Vi mener dog 

ikke, at dette er et holdbart argument for fast gødning, når det strider direkte mod miljøinteresser og 

er til ulempe for landbruget. 

 

Ad § 30, stk. 2, foreslås det, at stk. 2 suppleres med følgende undtagelse: ”Nedfældning på 

bevokset frossen jord kan dog ske, hvis jorden er optøet i nedfældningsdybden.” Os bekendt er der 

er der ikke fagligt belæg for at opretholde et forbud mod nedfældning i delvist optøet jord, da 
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nedfældning af gylle på et bevokset areal ikke øger risiko for næringsstoftab, selvom jorden ikke er 

optøet i fuld pløjedybde. 

 

 

 

I øvrigt mener vi, at der mangler en dispensationsmulighed for kommunerne til i helt særlige tilfælde 

at udbringe mindre mængder gødning på frossen jord, hvis der for eksempel. opstår en situation 

med langvarig frost i foråret. 

      

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for yderligere oplysninger.  

 

Med venlig hilsen 
 

 

 

Henrik Bang Jensen 
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