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Kapitel 1 - Bekendtgørelsens område
Landbrug

Bemærk der er sket ændring i § 1 stk. 2 ( bek nr. 161 af 17. marts 2004 )
(www.retsinfo.dk)
Afklarende spørgsmål :
1. Revideret notat til bekendtgørelsesændringen
2. Hvilken status har afløbsvandet fra pladser med afløb ?

1. Revideret notat til bekendtgørelsesændringen
Regler gældende før 1. august 2002
I § 2, nummer 8 og 9 var definitionen af et kvægbrug og et svinebrug beskrevet. I
det gamle regelsæt var harmonikravene generelt 2,0 DE/ha (dyreenheder/hektar),
mens svinebrug og kvægbrug havde et særskilt krav på henholdsvis 1,7 DE/ha og
2,1 DE/ha. Dette er nu ændret til et generelt krav på 1,4 DE/ha, idet der dog for
bedrifter med kvæg, får eller geder er et harmonikrav på 1,7 DE/ha. I § 2, nummer
11 var der en beskrivelse af beregningsmetoden ved definitionen af 1 DE. Den
hidtidige dyreenhedsberegning anvendes fortsat for "harmoni-forhold" før 1.
august 2002.
Regler gældende efter 1. august 2002 – bekendtgørelsens § 2
Med den nye formulering af harmonibestemmelsen, se nedenfor ad § 28, er der
ikke behov for at opretholde definitionerne af kvæg- og svinebrug.
En detaljeret beskrivelse af beregningsmetoden for en dyreenhed er ikke længere
nødvendig, da en dyreenhed nu er defineret som en beregningsenhed, der
beskriver gødningsproduktionen for husdyr, derfor henvises til Bilag 1.
Udviklingen og anvendelsen af ny teknologi vedrørende forarbejdning af
husdyrgødning, herunder gylleseparering, har skabt behov for at fastsætte kravene
til opbevaring og anvendelse af forskellige fraktioner produceret på disse anlæg. I §
2 defineres disse fraktioner som husdyrgødning. Kravene til opbevaring og
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anvendelse afhænger af kvælstofindhold og tørstofprocent, således at fraktionerne
har krav svarende til flydende husdyrgødning, fast gødning eller spildevand.
Ændringerne ses af § 2, nr. 2, 3 og 8.
Endelig er en definition af "forarbejdet husdyrgødning" nævnt i § 2, nr. 9.

2. Hvilken status har afløbsvandet fra pladser med afløb?
SNS har efter indstilling fra Landscentret jf. § 33, godkendt et byggeblad, der
angiver minimumskrav til, hvorledes en container til opbevaring af fast gødning fra
hest, mink mv. skal udføres, placeres og overdækkes, hvis bestemmelserne i
husdyrgødningsbekendtgørelsens § 10 kan fravige. I byggebladet er der ikke krav
om, at containeren skal placeres på befæstet areal. Anbefales at den placeres på
stabilt underlag som ex. betonplads eller tilsvarende. Der er ikke krav om afløb fra
pladsen.
I byggebladet er der ikke angivet noget om status for afløbsvandet. Det er
tilsynsmyndigheden, der i den konkrete sag må vurdere, om afløbsvandet kan
karakteriseres som spildvand fra tage og befæstede arealer, eller det skal
karakteriseres som møddingssaft.
Vand fra tage og befæstede arealer skal afledes efter reglerne i
spildevandsbekendtgørelsen, og kan efter tilladelse fra kommunen afledes:
• Via offentlig kloak
• Udledes til vandløb, søer eller havet
• Nedsives
Møddingssaft skal føres til beholder, der opfylder bestemmelserne i kap.7 for
opbevaring af flydende husdyrgødning, samt ensilagesaft og spildevand.
Beholdere, der udelukkende anvendes til møddingssaft, ensilagesaft eller
spildevand kan være åbne.
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