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Kapitel 7 - Opbevaring af flydende
husdyrgødning samt ensilagesaft og
spildevand
Landbrug

Afklarende spørgsmål:
1. Revideret notat i forbindelse med bekendtgørelses- ændringen 1/8 2002
2. Håndhævelse af § 18
3. Kapacitet for beholdere til opsamling af ensilagesaft

1. Revideret notat i forbindelse med
bekendtgørelsesændringen 1/8 2002
Regler gældende efter 1/8 2002 –
§ 17
I stk. 1 er indføjet en ændring, der sikrer, at belastningen fra overdækningen af en
beholder også indgår i vurderingen af en beholders dimensionering. De indsatte
bestemmelser i stk. 2 og 3 er en direkte overførsel af § 31 i den tidligere gældende
husdyrgødningsbekendtgørelse. Overflytningen er sket af lovtekniske grunde.
§ 18
Som opfølgning på ammoniakhandlingsplanen er kravene til tæt overdækning
skærpet. Flere undersøgelser har vist, at der i praksis er problemer med at
overholde kravene om tæt overdækning, specielt på svinebrug.
Reglerne er derfor ændret til et generelt krav om fast overdækning i form af
flydedug, teltoverdækning eller lignende i stk. 1.
Der gives imidlertid mulighed for, at den ansvarlige for landbrugsdriften kan
undlade at opfylde dette krav ved i stedet at etablere tæt overdækning, fx i form af
naturligt flydelag, eller anden tæt overdækning, jf. § 18, stk. 2. I så fald skal
driftsherren som led i en egenkontrolordning dokumentere, at der er en

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/landbrug/husdyrgoedning/fortolkning/kapitel-7-... 05-01-2017

Kapitel 7 - Opbevaring af flydende husdyrgødning

Side 2 af 3

tilstrækkelig tæt overdækning. Landmanden skal føre en logbog regelmæssigt og
mindst én gang om måneden samt i forbindelse med omrøring, tømning samt
vedligeholdelse af flydelaget, føre løbende kontrol med flydelaget, samt hvad der
er foretaget, såfremt flydelaget ikke er tilstrækkeligt.

2. Håndhævelse af § 18
Det er kommunalbestyrelsen, der efter miljøbeskyttelsesloven har
tilsynsforpligtelsen. Såfremt kommunen konstaterer, at betingelserne for at
undlade at opfylde det faste overdækningskrav i stk. 1 ikke er til stede, er det de
nævnte håndhævelsesskridt i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, som kommunen
herefter skal bringe i anvendelse i relation til det generelle krav om fast
overdækning, jfr. § 18, stk. 1.
Der kan i den forbindelse henvises til Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning fra
1992 (afsnit 2.3), hvoraf bl.a. fremgår, at næste håndhævelsesskridt efter en
indskærpelse vil være en politianmeldelse. Det skal bemærkes, at klageadgangen
er afskåret for så vidt angår tilsynsmyndighedens afgørelser efter § 69, stk. 1. Det
fremgår således af stk. 3, at sådanne afgørelser ikke kan påklages til anden
administrativ myndighed.
Efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 35, stk. 1, nr. 1 kan der ifaldes bødestraf,
hvis § 18 overtrædes. I princippet gælder det både stk. 1 (fast overdækning) og stk.
2 (tæt overdækning og logbog).
Det er op til tilsynsmyndigheden konkret at vurdere ud fra den pågældende
situation, hvilken reaktion der skal være over for landmanden. Styrelsen kan ikke
opstille en facitliste over en bestemt procedure, som skal følges, men vejledende
udtale, at kommunen i sin vurdering af sagen skal lade indgå en
proportionalitetsbetragtning (midlet til at nå målet skal stå i forhold til hinanden).
Hvis fx der ikke er noget at udsætte på flydelagets tilstand, men der til gengæld ikke
er ført logbog, så vil det nok være ude af proportion straks at meddele en
indskærpelse af fast overdækning alene på det grundlag. I stedet vil en "løftet
pegefinger" (henstilling) om, at der er pligt til at føre logbog, hvis landmanden
fortsat ønsker at være omfattet af stk. 2, snarere være en hensigtsmæssig reaktion
fra kommunens side - i første omgang. Der kan samtidig gøres opmærksom på, at
såfremt dette ikke sker inden for en fastsat frist, så vil der blive indgivet
politianmeldelse for denne formelle overtrædelse.
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Opmærksomheden skal endelig henledes på, at det miljømæssige sigte med § 18 er
at reducere ammoniakfordampningen, og via logbogen skal landmanden kunne
dokumentere løbende over for tilsynsmyndigheden, hvordan den tætte
overdækning på beholderen har (haft) det.

3. Kapacitet for beholdere til opsamling af ensilagesaft
Naturstyrelsen kan oplyse, at beholdere til opsamling af ensilagesaft fra
ensilagepladser ifølge § 22, stk. 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen skal tømmes
så ofte, at de ikke løber over. Tømningen kan ske med f.eks. slamsluger eller
gyllevogn.
Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 21 skal ensilagepladser bl.a. udføres
således, at der kan bortledes en vandmængde pr. time svarende til mindst 100 mm
nedbør. Heraf følger at en beholder til opsamling af ensilage som minimum skal
have en kapacitet svarende til et voldsom regnskyl svarende til 100 mm nedbør.
F.eks. vil et sådan regnskyl kunne finde sted om natten, hvor man ikke kan
forvente, at landmanden vil tømme beholderen med slamsluger eller gyllevogn.
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