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Opbevaring af gødning

Anvendelse af gødning

Med op til fire heste med føl og ingen andre husdyr på
ejendommen skal man følge Miljøministeriets bekendtgørelse
om miljøregulering af visse aktiviteter. Det betyder at:

•

•

Møddingen skal placeres, så der ikke sker forurening af
grundvandet.

Hestegødning må ikke afbrændes uanset mængde

•

Gødningen må ikke være til gene for omgivelserne.

Motionsfolde uden græs betragtes som en plads, hvor der skal
kunne ske opsamling af gødning.

Vi anbefaler at:
1.
Mødding placeres længst væk fra naboer.
2.
Undgå en mødding i tæt bebyggelse / landsby.
3.
Overdæk møddingen om sommeren eller at 		
sprede kalk, så fluegener begrænses.
4.
Tømme møddingen mindst én gang årligt, så den
		
ikke tiltrækker rotter.
•

Ved risiko for forurening kan vi give påbud om at etablere af fast plads med opsamling af vand.

•

Skælskør Komposteringsanlæg modtager hestegødning.

Ved flere end fire heste skal man følge Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning,
ensilage mv. Det vil sige, din mødding skal opfylde krav om:
•
•
•
•

Fast bund
Opsamling af vand
Sidebegrænsning eller randzone
Container på fast plads

Krav til opbevaring af gødning i markstak
•
•
•
•

Gødningen skal have ligget inde i stalden eller på godkendt møddingsplads i minimum tre måneder.
Møddingen skal overdækkes.
Møddingen må ikke have daglig tilførsel.
Gødningen skal indeholde mere end 30 % tørstof.

Ved mere end 3 DE skal gødningen indgå i gødningsplanen for en afgrøde, der har en kvælstofnorm.

Ridebaner/ridehuse
Alle ridebaner og ridehuse skal have en landzonetilladelse,
inden de opføres.
Dette gælder ikke for stutteriet med minimum fem-syv avlshopper eller ved tilsvarende dokumentation for en landbrugsmæssig nødvendighed.
Har du spørgsmål til hestehold og driften af den, er du velkommen til at kontakte os.
Slagelse Kommunes landbrugsgruppe:
Sanne Lund Kolenda, tlf. 58 57 46 90
Bettina Eggertsen, tlf. 58 57 44 67

