Betingelser for udbringning af gødning
Gødning må udbringes igen fra 1. februar. I den nye husdyrgødningsbekendtgørelse er der forbud
mod udbringning på frosne og snedækkede arealer.
Fra den 1. februar må der igen udbringes gødning. Udbringning af gylle omkring 1. februar er kun en
nødløsning, hvor der er problemer med tilstrækkelig opbevaringskapacitet.

Krav vedrørende forhold ved udbringningen
Bemærk, at det i den nye husdyrgødningsbekendtgørelse (jf. Vejledningen) er specificeret at husdyrgødning,
afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og handelsgødning ikke må ikke udbringes på:






Vandmættede eller oversvømmede arealer (de er som oftest ikke farbare).
Frosne arealer. Jorden skal være så optøet, at det ville være muligt at få en nedfælder i jorden. Det
er fortsat tilladt at køre efter nattefrost, hvor jorden forventes at tø i løbet af dagen, og hvor det
øverste jordlag er så frosset, at køreskader minimeres.
Snedækkede jorder. Jorden er defineret som snedækket, hvis mere end 90 procent af marken er
dækket af et lag sne med en tykkelse på mere end blot ½ centimeter
o
2
Skråninger med en hældning på mere end 6 ned mod vandløb, søer over 100 m eller fjorde, inden
for en afstand af 20 meter fra den øverste kant af vandmiljøet.
o
Undtagelser: På arealer med skråninger på 6-12 kan der nedfældes flydende husdyrgødning og
afgasset vegetabilsk biomasse parallelt med vandmiljøet, hvilket betyder, at disse arealer fortsat kan
indgå i harmoniarealet. Endvidere må der udbringes flydende handelsgødning på arealet.

Ovenstående skærpelser er for at undgå unødigt tab af næringsstoffer til vandløb, dræn og søer.
Endvidere skal man huske, at husdyrgødning ikke må udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på
arealer, der ligger nærmere end 200 m fra byzone, sommerhusområder samt områder i landzone, der ved
lokalplan er udlagt til boligformål.

Krav til udbringningsmetode
På marker med fodergræs, samt inden såning af vårsæd, skal udbringning af gylle ske ved nedfældning for
at mindske tabet af kvælstof ved ammoniakfordampning. Ved nedfældning skal gyllen iblandes jorden og må
således ikke ligge ovenpå. Til fodergræs skal nedfælderen dermed ned i en dybde, som kan rumme hele
den udbragte mængde gylle. Dvs. ofte i 3-5 cm. Økologer er undtaget fra nedfældningskravet til fodergræs i
perioden 1. februar til 1. maj, men ikke før etablering af ny afgrøde.
Som alternativ til nedfældning på fodergræs er det tilladt at anvende slangeudlægning af forsuret gylle.
Godkendte forsuringsteknikker fremgår af Miljøstyrelsens Teknologiliste. Der kan anvendes forsuring ved
udbringning, foregående tankforsuring af gyllebeholderen eller staldforsuring. Undtagelsen for dette er
bynær bebyggelse (<200 meter), da lugtgener ikke reduceres tilstrækkeligt ved forsuring.
Før såning er forsuring ikke et alternativ til nedfældning. Som det fremgår af Teknologilisten, har forsuring
ikke samme effekt på ammoniakfordampningen som nedfældning før såning.
Økologer må ikke anvende forsuring.
I tabel 1 ses, hvilken udbringningsmetode, der er lovlig i forskellige afgrøder ved konventionel markdrift.

Tabel 1. Oversigt over tilladte udbringningsmetoder for gylle til forskellige afgrøder.

Udbringning

Før
såning

Efter
såning

Vintersæd Frøgræs Fodergræs

Slangeudlægning

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nedfældning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Slangeudlægning af forsuret
gylle

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

OBS: Brug med 2,3 DE pr. ha må først nedfælde gylle før såning af en vårafgrøde den 1. marts, hvor der i
dag er omdriftsgræs eller permanent græs.

Krydsoverensstemmelse
Bemærk, at der er krydsoverensstemmelse på kravene til udbringningsteknik, og fra 1. februar er der
desuden KO på betingelserne ved udbringningen, som er nævnt i øverste afsnit. (Vejledning under
udarbejdelse).
Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
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