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Bilag 1: Kommentarer til ”Udkast til Bekendtgørelse  om 
erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m .v.” 
(husdyrgødningsbekendtgørelsen) 
 
 
Overordnede kommentarer 
Det fremsendte ændringsforslag til husdyrgødningsbekendtgørelsen er en del af 
gennemførelsen af fase II af den nye husdyrregulering. Husdyrgødningsbekendtgørelsen 
var også i høring i forbindelse med gennemførelsen af fase I af den nye husdyrregulering, 
og Landbrug & Fødevarer fremsendte den 16. januar 2017 høringssvar. Ligeledes har vi 
den 19. april 2017 fremsendt høringssvar vedrørende de ændringer af husdyrgødnings-
bekendtgørelsen, som implementerer kvægundtagelsen (betingelser for kvægbrugs 
udbringning af husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse på op til 230 kg N pr. 
ha). Nedenstående kommentarer vil primært vedrøre de ændringer til 
husdyrgødningsbekendtgørelsen, som fremgår af den aktuelle fase II høring, men skal 
ses i sammenhæng med vores høringssvar til fase I høringen og kvægundtagelsen.  
 
Lovstruktur 
Forslaget til ny husdyrgødningsbekendtgørelse indeholder nu også regulering af 
anvendelse af affald til jordbrugsformål for så vidt angår tilførsel af kvælstof og fosfor med 
affaldet samt regler for anvendelse (bl.a. lukkeperioder). Vi har i vores høringssvar til 
forslaget til bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, som er i høring 
parallelt med husdyrgødningsbekendtgørelsen påpeget, at overflytningen af reglerne om 
affald fra bekendtgørelsen om affald til jordbrugsformål til husdyrgødnings-
bekendtgørelsen sker ud fra et ønske om at forenkle og ensrette reglerne. Men forslaget 
betyder, at anvendelse af affald til gødskningsformål fremover reguleres både af 
miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven, hvilket gør det mere kompliceret for brugerne at 
få overblik over reguleringen. Som nævnt i vores høringssvar til husdyrloven ønsker 
Landbrug & Fødevarer på længere sigt, at gødningsreguleringen inkl. regulering af 
husdyrgødningen og affald, der anvendes som gødning, samles i gødskningsloven. 
 
Regulering af affald til jordbrugsformål i forhold til nitratdirektivet 
Med bekendtgørelsesudkastet foreslås det, at reglerne for anvendelse af affald til 
jordbrugsformål indarbejdes i tre eksisterende KO-krav. Landbrug & Fødevarer har 
noteret sig, at Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at affald også er indeholdt i 
nitratdirektivets definition af gødning.  
 
L&F ønsker imidlertid at sætte spørgsmålstegn ved, om tilføjelse af affald til 
bestemmelserne kan indeholdes i den nuværende ordlyd af nitratdirektivet. Det følger af 
nitratdirektivets 3. betragtning, at  
 

”i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik, som er omhandlet i 
Kommissionens Grønbog om Perspektiver for Den Fælles Landbrugspolitik, blev 
det fastslået, at landbruget i Fællesskabet har behov for at anvende 
kvælstofholdig kunst- og husdyrgødning, men at overdreven brug af gødning 
udgør en fare for miljøet, at der er behov for fælles foranstaltninger til kontrol med 
de problemer, der kommer fra intensivt husdyrbrug, og at der i 
landbrugspolitikken bør tages større hensyn til miljøpolitikken”. 
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Der står endvidere i direktivets 11. betragtning, at  

”sådanne handlingsprogrammer bør omfatte foranstaltninger til at 
begrænse anvendelsen af enhver form for kvælstofholdig kunstgødning på 
landbrugsjord og bør især indeholde specifikke begrænsninger for anvendelse af 
husdyrgødning”. 

 
Nitratdirektivet sigter mod at beskytte vandkvaliteten i hele Europa ved at forebygge 
forurening af grundvand og overfladevand forårsaget af nitrater fra landbruget, jf. 
direktivets artikel 1, og ved at fremme godt landmandskab.  
 
Under alle omstændigheder er det helt afgørende for Landbrug & Fødevarer, at danske 
landmænd ikke risikerer træk i landbrugsstøtten, hvor EU-reglerne ikke kræver det. 
 
Landbrug & Fødevarer finder ikke, at det er nødvendigt at tilføje regler om affald via 
nitratdirektivet med konsekvenser for KO. Ifølge nitratdirektivets ordlyd gælder der et klart 
proportionalitets og nødvendighedskriterium, idet foranstaltninger skal  
 

1. ske med henblik på opfyldelse af nitratdirektivets art. 1, (være forebyggende), og  
 

2. være vedtaget i overensstemmelse med den i artikel 5, stk. 5 krævede 
fremgangsmåde, hvorefter foranstaltningerne skal være nødvendige, effektive og 
rentable.  

 
Affald har ikke hidtil været reguleret af husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser, 
men alene været reguleret i bekendtgørelsen om affald til jordbrugsformål. Overflytningen 
af dele af affaldsreguleringen til husdyrgødningsbekendtgørelsen betyder en skærpelse 
af en række regler for anvendelse af affald vedr. lukkeperioder, opbevaring af affald, 
beregning af overholdelse af fosforloft mm, foruden den af Miljøstyrelsen foreslåede 
indarbejdelse af reglerne for anvendelse af affald til jordbrugsformål i tre eksisterende 
KO-krav.  
 
Landbrug & Fødevarer er ikke bekendt med, at den hidtidige regulering af anvendelse af 
affald til jordbrugsformål har givet anledning til udfordringer for de danske myndigheder 
og ser derfor ikke noget behov for de foreslåede skærpelser af kravene for anvendelse af 
affald. 
 
Særligt vedrørende pelsdyr 
Kopenhagen Fur afgiver særskilt høringssvar for pelsdyr. Vi er bekendt med indholdet af 
høringssvaret fra Kopenhagen Fur og støtter op om deres bemærkninger. Vi skal særligt 
fremhæve det problematiske i, at anlæg til pelsdyr fortsat har en dobbeltregulering i 
forhold til afstandskrav og ikke følger de samme generelle afstandskrav for placering af 
anlæg som de øvrige husdyrtyper.   
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Specifikke kommentarer 
 
Vedr. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage m.v. 
 
Titel 
Med inddragelse af affald i bekendtgørelsen kan det overvejes, om bekendtgørelsens 
fulde titel skal være ” Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage, affald m.v ” 
 
§3, stk. 1 
Vedr. kommunalbestyrelsens mulighed for at fastsætte vilkår, der er mere vidtgående end 
bekendtgørelsens regler, så bør det begrænses til særlige tilfælde. Følgende formulering 
foreslås: 
 
”Reglerne i denne bekendtgørelse er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen i 
godkendelser efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse og godkendelser og tilladelser efter 
§§ 16 a og 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. i særlige tilfælde 
fastsætter vilkår, der er mere vidtgående end bekendtgørelsens regler.” 
 
§4 
Der bør indsættes en definition af organisk gødning og 
(husdyr)gødningsopbevaringsanlæg 
 
§ 4, stk. 1, nr. 13 
Misvisende definition af kompost. I gængs forstand er kompost organisk materiale – evt. 
som en blanding af vegetabilsk materiale og husdyrgødning – som er aerobt omsat.  
 
§ 4, stk. 1, nr. 15 
Definitionen af handelsgødning bør også omfatte organiske gødninger, som er registreret 
hos LFST under forudsætning af, at der kan tilknyttes specifik udnyttelsesprocent til disse 
gødningstyper.  
 
§ 4, stk. 1, nr. 20 
”Mælkerumsvand” bør ændres til ”malkerumsvand”  
 
§ 4, stk. 1, nr. 33 m.fl. 
”Driftsherren” – der bør findes en kønsneutral betegnelse. I nugældende bekendtgørelse 
bruges ”den ansvarlige for bedriften” synonymt med ”driftsherre” 
 
§ 5, stk. 2 
§ 5, stk. 2, indeholder bestemmelser om skærpede afstandskrav for minkfarme. 
Overordnet bør minkfarme reguleres efter de samme afstandsregler som øvrige 
husdyrbrug. Særligt problematisk er det, at opsamlingsbeholdere for husdyrgødning fra 
minkfarme er omfattet af det skærpede afstandskrav, og derfor får et væsentligt større 
afstandskrav end f.eks. gyllebeholdere. Det virker hverken rimeligt eller logisk. Vi skal 
derfor foreslå, at ”opsamlingsbeholdere for husdyrgødning” slettes fra teksten i stk. 2.   
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Med overgang til den arealbaserede regulering af husdyrbrug virker det inkonsekvent at 
gøre afstandskrav afhængige af en besætningsstørrelse efter antal årstæver. I stedet bør 
der være en grænse baseret på m2 produktionsareal. 
 
§ 5, stk 2 
Med overgang til den arealbaserede regulering af husdyrbrug virker det inkonsekvent at 
gøre afstandskrav afhængige af en besætningsstørrelse efter antal årstæver. I stedet bør 
der være en grænse baseret på m2 produktionsareal 
 
§ 7 folde med afgræssende dyr 
Det en væsentlig stramning både ift. at kravet nu kun gælder for bedrifter med over 15 DE 
(svarende til 568 slagtesvin (35-110 kg) og 59 søer (økologiske)) og for folde med plads 
til mere end 15 svin i folden.   
 
Forslag til ny tekst 
”Husdyrbrug for mere end 50 søer, 500 slagtesvin eller tilsvarende, som har folde til svin 
fra 35 kilo, og hvor der er plads til mere end 15 svin i folden, skal placeres i en afstand af 
mindst 100 meter til nabobeboelse. Folde må dog placeres på arealer, hvor der er over 
50 meter til nærmeste naboskel.” 
 
§ 10 krav til placering i marken 
Det bør kun gælde for ikke fast placerede husdyranlæg f.eks. markstakke, som ligger 
samme sted i op til 12 mdr. og ikke for hytter eller mobile huse, der flyttes løbende hen 
over året.  
 
Eller der kan tilføjes bagatelgrænser for små husdyrhold og så er husdyrhold med 
godkendte byggeblade, farrehytter til søer og læskure til kreaturer, reguleret efter dem.  
 
Op til 500 høner i mobile huse, som flyttes hver tredje uge. 
Mobile huse til slagtekyllinger flyttes mellem hvert hold (hver 4 eller 9 uge).   
 
Forslag til ny tekst 
§ 10. Ikke fast placerede husdyranlæg må højst være placeret samme sted i marken i 12 
måneder ad gangen og må ikke placeres samme sted eller inden for en radius af 25 m fra 
samme placering i marken, før der er forløbet 5 år. Ikke fast placerede husdyranlæg som 
flyttes flere (evt. mindst antal) gange i løbet af året er dog undtaget.   
 
§§ 13-16 (kapitel 6)  
I forslaget til ny bekendtgørelse om affald til jordbrugsformål foreslås det, at opbevaring af 
fast affald, der ikke afgiver væske, og som sker i overensstemmelse med reglerne om 
opbevaring af fast gødning i husdyrgødningsbekendtgørelsen, kan ske uden forudgående 
tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19. 
 
I flg. reglerne for opbevaring af fast gødning i forslaget til husdyrgødningsbekendtgørelse 
kan kun kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. oplagres i markstak. Da 
kompost samtidig defineres som ”dybstrøelse, der er omsat i stalden m.v. eller på en 
møddingsplads”, vil affald ikke kunne opbevares i markstak. Landbrug & Fødevarer kan 
ikke se, at der er en faglig begrundelse for skærpelsen, idet fast affald i følge den 
gældende bekendtgørelse om affald til jordbrugsformål kan opbevares i markstak. 
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Formuleringerne i bekendtgørelsesforslagene bør derfor ændres, f.eks. ved at ændre i 
forslag til husdyrgødningsbekendtgørelse § 13, stk. 2 (og konsekvensrette § 15):  
 

Stk. 2. Oplag af kompost og fast affald med et tørstofindhold på mindst 30 pct. 
må dog også oplagres i marken (markstakke) efter reglerne i §15 

 
§ 15, stk. 2 
Det er afgørende for landmandens retssikkerhed, at der findes opdaterede kort med 
placeringen af kategori 1 og kategori 2 natur. Det bør endvidere gælde, at oplag, der ved 
udlægningen opfylder afstandskravene for placering i forhold til naturområder, fortsat 
anses for lovligt placeret, selv om der sker ny udpegning kategori 1 og 2 natur i 
nærheden. Det er f.eks. relevant i forhold til placering af en markstak, hvor der tilføres 
materiale flere gange i løbet af de 12 måneder, som markstakken må være placeret 
samme sted.   
 
§ 15, stk. 3 
Hvordan fastlægges den fysiske afgrænsning af en mark, og hvem skal gøre det?  
 
§ 16, stk. 2 
Der er sket en væsentlig skærpelse af overdækningskravet, i det det nu kun er 
møddinger fra traditionelle staldanlæg med udlægning i gødningskegle og daglig tilførsel 
af gødning, der undtages. I den gældende bekendtgørelse gælder det som udgangspunkt 
alle møddinger med daglig tilførsel, og møddinger med kegleudlægning er blot nævnt 
som et eksempel på et gødningsopbevaringssystem, der typisk vil være undtaget for 
overdækningskravet. 
 
Landbrug & Fødevarer ønsker indholdet af bestemmelsen i den gældende 
husdyrgødningsbekendtgørelse bibeholdt. Det væsentlige må være, at der er tale om 
daglig tilførsel.  Vi vil derfor foreslå, at § 16, stk. 2. bliver 

 
Kravet i stk. 1 gælder ikke for møddinger med daglig tilførsel   

  
§ 17, stk. 3, pkt. 3 
”...opbevares som anden ensilage eller fast gødning”. Der må menes ”fast 
husdyrgødning” jf. definitioner. 
 
§ 22, stk. 6, nr. 1 
Afskæringskriteriet på 75 m2 for logbogskravet er nyt, og mangler en forklaring i notatet 
om høringsudkastet.   
 
§ 23, stk. 5 og 6 
I stk. 5 præciseres pumper som ”Pumper, der anvendes til tømning af beholdere til 
opbevaring af flydende husdyrgødning..”. Samme præcisering bør være i stk. 6 
§ 30 stk. 4 
Jf. vores bemærkninger til § 15, stk. 2.  
 
§ 31 
Fast affald bliver omfattet af de samme bestemmelser om lukkerperiode som fast 
husdyrgødning. Det er en skærpelse i forhold til gældende regulering, hvor fast affald 
som hovedregel må udbringes hele året, fra høst til 20. oktober dog kun på arealer med 
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vintersæd den kommende vinter. Reglerne for udbringning af fast husdyrgødning - som 
fast affald nu skal omfattes af - har som hovedregel en lukkeperiode for udbringning fra 
15. november til 1. februar. 
 
Vi mener ikke, at der af hensyn til miljøbeskyttelsen er belæg for at udstrække 
lukkeperioden for fast husdyrgødning til også at omfatte fast affald. Vi mener heller ikke, 
at det er nødvendigt af hensyn til Danmarks overholdelse af nitratdirektivet, jf. vores 
overordnede bemærkninger om regulering af affald til jordbrugsformål i forhold til 
nitratdirektivet. 
    
§ 33, stk. 2, 1) 
 
”....hvor der ikke foretages jordbehandling. Der kan således ikke være vintersæd”. 
 
Sidste punktum bør slettes, da det må være muligt at etablere vintersæd ved direkte 
såning.   
  
§ 34, stk.1 
Det bør være op til landmanden, hvilke af de 4 foranstaltninger, der skal vælges, for at 
imødegå erosion af jord til vandmiljøet. Derudover skal landmanden efter aftale med 
kommunen kunne anvende andre tiltag, der har en dokumenteret effekt. 
 
§ 34, stk.2 
Ekstremnedbør er typisk meget lokale, og vil kunne forekomme lokalt og langt uden for 
DMI’s vejrstationer. Der bør kunne anvendes anden dokumentation end DMI’s 
målestationer.  
 
§ 36, stk. 4 
I anden linje tilføjes ”op til 25 kg” til sætningen ”stammer fra smågrise”, så ordlyden bliver; 
”som stammer fra smågrise op til 25 kg”,  
 
§ 36, stk. 5 
I tredje linje tilføjes ”op til 25 kg” til sætningen ”fosfor fra sådanne smågrise”, så der 
kommer til at stå; ”fosfor fra sådanne smågrise op til 25 kg”,  
I femte linje tilføjes ”op til 25 kg” til sætningen ”andel af fosfor fra smågrise”, så der 
kommer til at stå; ”andel af fosfor fra smågrise op til 25 kg”, 
 
Efter sidste punktum indsættes følgende sætning.  
 
”Korrektionsfaktor for fosfor for smågrise som ved afgang vejer mere end 25 kg fremgår 
af bilag X” 
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Forslag til Bilag X 
 
Den producerede mængde fosfor for smågrise op til 25 kg findes ved at gange den 
faktiske fosforproduktion fra smågrise i besætningens aktuelle vægtinterval med en 
vægtkorrektion, som angivet i tabel. 

Korrektionsfaktor til beregning af fosforproduktion for smågrise op til 25 kg ud fra 
afgangsvægt ifølge gødningsregneskabet 

Afgangsvægt 
gødningsregneskab* 

25 27 29 30 31 32 33 34 35 

Korrektionsfaktor til 25 kg 1,00 0,89 0,80 0,76 0,73 0,69 0,66 0,63 0,61 

*Er den faktiske vægt ikke med i tabellen kan korrektionsfaktor beregnes med formlen: 
        0,122/((afgangsvægt-indgangsvægt) x (3,935+0,0291 x 
(afgangsvægt+indgangsvægt)) 

 
§ 36, stk. 7 
I tredje linje ændres sætning til at der står ”indhold af fosfor i husdyrgødning fra sådanne 
smågrise op til 25 kg overstiger 40 pct. af det samlede fosforindhold.”,  
I fjerde linje efter ”i nr. 1-3 overholdes” indsættes følgende sætning.  
”Dette gælder dog ikke, hvis der alene er tale om en sobesætning med tilhørende 
smågriseproduktion.” 
 
Begrundelse for ændringsforslagne 
Ifølge produktresumé for de receptpligtige zinkoxidprodukter omfatter denne alene 
”fravænnede svin op til 10 uger gamle”, og at gylle fra disse behandlede grise maksimalt 
må udgøre 40 % af gyllen, hvis der ikke yderlig skal håndteres specielle krav. 
Ved 10 uger vil smågrisene typisk veje op til ca. 25 kg. For at sikre overensstemmelse 
med beskrivelsen i produktresumé for de receptpligtige zinkoxidprodukter, skal 
opgørelsen af udskilt fosfor fra smågrisehold derfor korrigeres til vægtintervallet 6,8-25 
kg.  
De danske normtal for smågrise omfatter vægtintervallet 6,8-31 kg med udskillelse af 
0,122 kg P ab dyr. Smågrise på 31 kg har typisk været fravænnet i ca. 54 dage, og ved 
en fravænningsalder på 27 dages gør, at grisene typisk er 81 dage ved 31 kg (11,6 uge). 
Korrigeres normtal for smågrise til vægtintervallet 6,8-25 kg udgør udskillelsen i stedet 
0,088 kg P ab dyr. Som vist i tabellen nedenfor er der stor forskel i andel smågrisegylle i 
procent af gylle fra sohold + smågrise afhængig af om der regnes på grundlag af normtal 
(smågrise 6,8-31 kg) eller om der korrigeres til grisene er 10 uger gamle (smågrise 6,8-25 
kg). 
På det grundlag vil andelen af smågrisegylle udgøre mindre end 34 % af gyllemængden 
fra et sohold inklusiv smågriseproduktion, når udskilt fosfor korrigeres til 10 uger gamle 
smågrise med vægtintervallet 6,8-25 kg. 
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Andel smågrisegylle i procent af gylle fra sohold + smågrise 

 Smågrise 6,8-25 kg i % af gylle fra so 
+ smågrise  

Smågrise 6,8-31 kg i % af gylle fra so 
+ smågrise 

 N ab 
dyr 

N ab 
lager 

P ab 
dyr 

P ab 
lager 

N ab 
dyr 

N ab 
lager 

P ab 
dyr 

P ab 
lager 

30 
grise 

26,80 27,81 30,57 30,47 37,46 38,88 42,17 42,02 

32 
grise 

27,89 28,92 31,72 31,61 38,98 40,43 43,75 43,60 

34 
grise 

28,93 29,97 32,81 32,70 40,44 41,89 45,24 45,10 

36 
grise 

29,92 30,97 33,83 33,73 41,82 43,29 46,66 46,52 

 
Når normtal er korrigeret til 10 ugers grise – i overensstemmelse med beskrivelsen i 
produktresumé – vil et ”et normalt sohold inklusiv smågriseproduktion” ikke blive ramt af 
reglen om kun at må udbringe husdyrgødningen på samme landbrugsareal hver tredje år. 
 
Bemærkning: Det er kun de første 14 dage efter fravænning, at der må tildeles foder med 
receptpligtigt medicinsk zink, og det kun er i denne periode, at grisene har meget høj 
zinkudskillelse i gyllen. Derfor vil der helt overordnet stort set blive udskilt samme 
samlede zinkmængde, uanset om grisene vejer 25 eller 31 kg på opgørelsestidspunktet. 
Det er derfor ingen negativ miljømæssig konsekvens ved at korrigere opgørelsen af 
udskilt fosfor fra smågrisehold til vægtintervallet 6,8-25 kg. 
 
§ 38 
Fremgår af §§ 6-11 i plantedækkebekendtgørelsen med præcis samme tekst. For at øge 
læsevenligheden foreslås det at lave en generel henvisning til reglerne i 
plantedækkebekendtgørelsen. 
 
§ 39, stk. 2 
Bestemmelsen om, at et overskud af husdyrefterafgrøder kan overføres fra en 
planperiode til en senere planperiode, virker overflødig. Husdyrefterafgrøder har ikke en 
særskilt afgrødekode, og opgøres ikke særskilt i LFST´s IT-systemer. I IT-systemet 
anmeldes husdyrefterafgrøderne som ”pligtige efterafgrøder”, og det vil derfor være 
pligtige efterafgrøder, der overføres til næste planperiode og ikke som sådan 
husdyrefterafgrøder. Kommentaren er givet under forudsætning, at husdyrefterafgrøderne 
ikke anmeldes og opgøres særskilt. Bekendtgørelsens tekst og 
mulighederne/beskrivelsen i LFST´s IT-systemer bør være sammenhængende. 
 
§ 54, stk. 3 
Der stilles krav om dateret udskrift fra NorFor med kode og indhold. Det er et vanskeligt 
krav, der ikke har værdi, fordi der sjældent ændres P-værdier i NorFor, og hvis der gør og 
der opstår tvivl, har NorFor log der kan vise værdierne og tidspunkt for ændringer. 
 
Overskrift før § 55 
Overskriften er ”Afgasset biomasse” men er ikke særlig dækkende for indholdet i §§55-
57. Bestemmelsen omhandler mere ”Beregning af fosfor i afgasset vegetabilsk biomasse, 
forarbejdet husdyrgødning mm”. 
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§ 57  
”...forskellige gødningstyper”. Det ville være godt med en præcisering af gødningstyper, 
evt. en henvisning til f.eks. § 45, stk. 1, 1) – 4).  
 
§ 85, stk.3 
”...som har ansøgt om anvendelse af undtagelsen..”. ”Undtagelsen” er meget indforstået, 
skal som minimum ændres til ”kvægundtagelse”.  
 
 
Vedr. notat om udkast til ny husdyrgodkendelsesbeke ndtgørelse 
 
Afsnit 2.3.2 
I selve bekendtgørelsesteksten er beskrivelsen af, hvornår dybstrøelse normalt vurderes 
at være kompostlignende, fjernet. Begrundelsen er, at det har vejledningskarakter. Det er 
vi enige i, men vi mener, at beskrivelsen i en vejledende tekst skal ændres i forhold til den 
nugældende tekst. 
 
Af den nugældende tekst fremgår det, at  
 

”Dybstrøelse vurderes normalt kompostlignende, hvis det har henligget i en stald 
3-4 måneder i gennemsnit, dog 1-2 måneder for fjerkrægødning”  

 
De 3-4 måneder i gennemsnit er en opstramning, som ikke var fremhævet, da den blev 
indført, og derfor ikke er kommenteret i høringssvar. Vi har tidligere orienteret detaljeret 
orienteret Miljøstyrelsen problemstillingen. Hvis dybstrøelsen skal ligge i stald 3-4 
måneder i gennemsnit for at være kompostlignende, er der reelt tale om, at det skal ligge 
i 6-8 måneder, før det kan køres i markstak. Tidligere var dybstrøelse defineret som 
kompostlignende, hvis det havde ligget i mindst 3-4 mdr. Denne definition har været 
fortolket således, af landmænd og kommuner, at dybstrøelse kan lægges i markstak, når 
det er 3-4 måneder gammelt. Især mange slagtekalveproducenter lægger dybstrøelse i 
markstak ved de 3-4 måneder, fordi det er uhensigtsmæssigt at bygge staldanlæg, der 
kan rumme dybstrøelse fra 6-8 måneders produktion og for ikke at bygge dyre 
gødningsopbevaringsanlæg for blot at bruge tid og penge på at flytte det endnu engang.  
 
I bund og grund drejer det sig om definitionen af, hvornår dybstrøelse har karakter af 
kompost. Det er kompost, der i bekendtgørelsessammenhæng er grundlag for oplagring i 
marken. Vi er uforstående overfor, at denne definition er ændret uden begrundelse. 
Selvom dybstrøelse stadigvæk er kompostlignende, når den har en tørstofprocent på ca. 
30, bliver kravet nu, at det er den først, når den er 6-8 måneder gammel 
 
Vi foreslår derfor, at vejledningsteksten formuleres: 
 

”Dybstrøelse vurderes normalt kompostlignende, hvis det har henligget i en stald 
3-4 måneder i gennemsnit, dog 1-2 måneder for fjerkrægødning”  

 
Afsnit 3.3., s. 12, 5. afsnit. 
Første punktum er spekulativt (”Ammoniakpåvirkningen fra husdyrbrugernes vil i mange 
tilfælde være langt mere omfattende.....”) og bør slettes 
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Afsnit 3.4, s. 16 nederst og 17 øverst 
Landbrug & Fødevarer er stærkt kritiske overfor, at muligheden for at beregne fosforloft 
som 3 hhv. 10 års gennemsnit for landbrugsjord og skov forsvinder, særligt fordi 
begrundelsen ikke er faglig men udelukkende begrundes med hensynet til at kunne 
administrere 3 og 10 års gennemsnit i gødningsregnskaberne, jf. vores høringssvar 
husdyrloven. Med forslaget fordyres udnyttelsen af restprodukter som slam til 
jordbrugsformål, hvilket ikke hænger sammen med en generel øget fokus på at fremme 
recirkulering og udnyttelse af restprodukter. 
 
Afsnit 3.7.1. 
Dokumentationsperioden for planperioden 2017/2018 er af praktiske hensyn forkortet til 6 
mdr., jf. bekendtgørelsesudkastets § 54, stk. 4. Den generelle regel er en 
dokumentationsperiode på 12 mdr. 
 
Som konsekvens her af bør antallet af foderkontroller jf. § 54, stk. 2, 3) for planperioden 
2017/2018 være 2 i stedet for 4. 
 
 
 
 
 
 


