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Den 13. oktober 2017 

 

Lars Hvidtfeldt 

Landbrug & Fødevarer 

lhv@lf.dk   

Kære Lars Hvidtfeldt 

 

Tak for din henvendelse fra den 9. oktober 2017 med anmodning om forlængelse 

af fristen for udbringning af flydende husdyrgødning. 

 

Jeg har forståelse for, at vejret i år, med meget nedbør og en kølig sommer og deraf 

følgende sen høst, har gjort det vanskeligere end normalt at blive færdig med 

udbringningen af flydende husdyrgødning.  

 

Reglerne for udbringning af flydende husdyrgødning fremgår af § 31, stk. 1 og 2, i 

bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen). Udgangspunktet 

er, at der i perioden fra høst, dog senest 1. oktober, til 1. februar ikke må udbringes 

flydende husdyrgødning.  

 

Tidligere var der praksis for, at der i år med meget nedbør blev meddelt 

forlængelse af udbringningsfristen frem til 15. oktober. Dette gav en uforudsigelig 

praksis, hvor forlængelse af udbringningsperioden ofte kom sent. I samarbejde 

med erhvervet blev denne praksis erstattet af den såkaldte regnvejrsmodel i 

husdyrgødningsbekendtgørelsens § 31, stk. 2, der sikrer rettidighed og 

påregnelighed omkring fristforlængelser.  

 

Ud fra regnvejrsmodellen kunne det f.eks. i år allerede 19. september meddeles, at 

udbringningsperioden i 2017 blev forlænget til den 15. oktober på grund af de store 

regnmængder.  

 

Formålet med reglerne om udbringningsperiode for flydende husdyrgødning er at 

sikre, at husdyrgødning udbringes i august og september, hvor planterne kan 

optage næringsstofferne.  

 

Udnyttelsen af gødningen vil efter den 15. oktober være markant forringet,  

hvorved risikoen for udvaskning også forøges væsentligt. Dette gælder også på 

øerne, hvor jorden er mere leret. Behovet for at udbringe flydende husdyrgødning 

efter 1. oktober skal derfor også ses i forhold til manglende opbevaringskapacitet. 

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11 stiller krav om, at opbevaringsanlæg til 

husdyrgødning m.v. skal have en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at 

udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne. Det er således ikke 

hensigten, at manglende kapacitet skal løses med forlængelse af 

udbringningsperioden.  
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Der gælder i øvrigt et generelt forbud mod udbringning på vandmættede marker, 

jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 32, stk. 5, da der her vil være risiko for 

afstrømning af flydende husdyrgødning til vandmiljøet.  

 

Det bemærkes, at de nævnte bestemmelser om udbringningsperioder, forbud mod 

udbringning på vandmættet jord og opbevaringskapacitet alle indgår i 

implementeringen af nitratdirektivet. 

 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen indeholder i forvejen en generel regel om 

forlængelse af udbringningsperioden, som allerede per automatik er gjort 

gældende i år, da kriterierne for nedbørsmængde er til stede, og der er ikke 

grundlag for, at udbringningsperioden for flydende husdyrgødning forlænges 

yderligere.  

 

På denne baggrund må jeg desværre meddele afslag på ansøgningen om 

forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Esben Lunde Larsen 

 

 

 

 


