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Syddjurs Kommunes tilsynskampagne 2016
Opbevaring og håndtering af dybstrøelse/kompost i markstak
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Resumè
Kampagnens overordnede mål var, gennem dialog, at sikre at de af kommunens landmænd, der
håndterer og opbevarer dybstrøelse/kompost i markstak, har fuldt kendskab til de gældende regler
og overholdelse heraf.
Kampagnen er målrettet de landmænd som har produktion af malkekøer, ammekøer og hestehold.
Årsagen hertil er, at det ofte er disse landmænd der har staldsystemer der inkludere dybstrøelse
og som derved også har mulighed for at etablere markstak.
Ved fremtidige tilsyn, vil der være klarhed for både kommune og landmænd om hvorledes
håndtering og opbevaring af gødning i markstak sker korrekt.
Ved kommunens fremtidige tilsyn, vil det udarbejdede materiale omkring markstak blive udleveret
til de relevante landbrug, som ikke har været en del af kampagnen i 2016. Derved vil vi kunne få
oplyst mange flere landmænd omkring reglerne for korrekt opbevaring i markstak.

Kampagneplan
1.1 Tilsynskampagneplan for Landbrug 2016 – opbevaring i markstak
Dato for revision

Baggrund

Kampagnemål

26.01.2016
Syddjurs Kommune har valgt af lave kampagnetilsyn omkring korrekt
opbevaring af markstak. Kommunen oplever i forbindelse med de årlige
tilsynsbesøg på landbrugsejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold, samt
ved henvendelser fra borgere, at der i kommunen er markstakke, som ikke
opbevares korrekt jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Kort sigt:
• At få oplyst reglerne omkring opbevaring og håndtering af
dybstrøelse/kompost i markstak til ejere med erhvervsmæssigt husdyrhold, som
opbevarer husdyrgødning i markstak.
Mellemlangt sigte:
• At alle husdyrholdere, som ønsker opbevaring af dybstrøelse/kompost i
markstak, overholder reglerne der er gældende omkring markstak.
(succeskriterium).
• Lang sigt (overordnet miljømæssigt mål):
At beskytte jord, overfladevand og grundvand mod forurening fra
næringsstoffer.

Timing

Tilsynene udføres igennem hele året.

Kampagnens væsentlige
interessenter

• Landbrugsvirksomheder som opbevarer husdyrgødning/kompost i markstak.

Samarbejde
Kampagnens resultater og
aktiviteter

Der er sparret med flere kommuner, som har udarbejdet materiale til lignende
kampagne.
Resultat og aktivitet
Ansvar
Deadline
Materiale til tilsynsopgaven
• Tilsynsplan (februar)
• Tilsynsskema (februar)
• Informationsmateriale om regler for
Marb/Twj/Tohe/Milra
FEBRUARopbevaring
og
håndtering
af
APRIL
markstak (materialet er bl.a. sendt til
landmænd med mulig markstak og
materialet lagt på kommunens
hjemmeside)
Kapacitetsopbygning i afdelingen
• Vidensopbygning/opdatering på den
eksisterende lovgivning for
opbevaring og håndtering af
Marb/Twj/Tohe/Milra
Hele 2016
markstak
• Hvordan gennemføres et
kampagnetilsyn
• Projektstyring
Kortlægning af virksomheder
Udarbejde oversigt over hvilke
ejendomme der muligvis etablerer Marb/Milra
FEBRUAR
markstak
og
skal
have
kampagnetilsynsbesøg.
Indledende kommunikation
FEBRUAR
•
Intern
kommunikation
om Marb//Tohe/Milra
(Feb. –
kampagnen til ledelsen og udvalget
dec.)

• Hjemmeside opdateres med regler
m. links osv
• De udvalgte ejendomme orienteres
om kampagnen
Tilsyn på landbrugene
De udvalgte ejendomme som får
tilsyn bliver orienteret om reglerne og Marb//Tohe/Milra/Twj/Dehj FEBRUAR
om reglerne er overholdt.
- DEC.
•
Plan
for
udførelse
(uddelegering)
• Tilsyn på landbrugene

af

tilsyn

Evaluering
Kampagnen
evalueres,
og
resultaterne er vurderet, ligesom der
foretages en vurdering af effekterne
af kampagnen.
Marb
• Evaluering
• Plan for opfølgning
• Oplistning af god praksis og
erfaringer til intern læring
• Input til fremtidige kampagner
Kommunikation
Kampagnens resultater
kommunikeres til alle relevante
Marb
aktører
• Kommunikation til politikerne
• Kommunikation via hjemmeside

Jan 2017

Jan 2017

Tidsforbrug

Der er ikke afsat et egentligt tidsforbrug til kampagnen.

Økonomi

Der anvendes ikke midler ud over de timer sagsbehandlerne afsætter
Følgende risici og forudsætninger vil have betydning for kampagnens
vellykkede gennemførelse:
• Ordentlig planlægning
• Personalemæssige ressourcer
• Landbrugsafdelingen informeres løbende om projektets forløb.
• Miljøudvalget orienteres om projektet gennem et orienteringspunkt ved
udvalgsmøde den 30.01.2017 som led i evalueringen.
• Projektet afrapporteres internt af projektlederen i jan 2017
• MST tilsynsberetning 2016.
Projektet journaliseres på Acadresag nr. 17/1497 ”Tilsynskampagne Landbrug
2016”.
Timeforbrug, der kan udfaktureres, registreres på de enkelte ejendomme i
GeoEnviron.

Risici og forudsætninger

Kommunikation og
afrapportering

Journalisering og
tidsregistrering

Materiale og Information
De ejendomme, der blev udtaget til kampagnen, modtog kort forinden kampagnetilsynet en
orienteringsskrivelse (bilag 1) omkring kampagnen samt materiale omkring regler for opbevaring
og håndtering af markstak (bilag 2). Endvidere er der blevet lagt information på kommunens
hjemmeside omkring kampagnen (bilag 3).

-

Gennemførelse af kampagnen

Sammenlignet med tidligere tilsynskampagner, blev det valgt at udføre denne kampagne over hele
året, fremfor indenfor en afgrænset periode. Da kampagnen omhandler information samt tilsyn
med håndtering af husdyrgødning/kompost i markstak, er den bredt dækkende. Flere af
kommunens erhvervsmæssige dyreholdere vil i løbet af et produktionsår håndtere og etablere
markstakke op til et par gange. Havde vi valgt at lave en kampagne indenfor en mere afgrænset
periode, havde der været mange husdyrholdere, der ikke ville være blevet orienteret om
kommunens tilsynskampagne.
Et af formålene med en kampagne er, at informere flest mulige husdyrholdere herom, hvorfor det
derfor gav god mening at udføre den i så stor en del af året som muligt. Kampagnen på
ejendommene blev derfor planlagt og udført fra feb. – dec. 2016 i forbindelse med at de
pågældende ejendomme allerede var udtrukket til et prioriteret tilsyn eller et basistilsyn.

Resultatet af kampagnen
Udover de udførte prioriterede tilsyn og basistilsyn blev der lavet i alt 43 kampagnetilsyn i 2016.
Resultatet ses i nedenstående skemaet.
Antal ejendomme der
har modtaget
kampagnemateriale –
og hvor der er lavet et
fysisk kampagnetilsyn

Antal
ejendomme som
havde en
markstak på
tilsynsbesøget

Antal ejendomme
som havde
overdækket
markstak korrekt
efter lovgivningen

Antal ejendomme
som ikke havde
overdækket
markstak korrekt
efter lovgivningen

Antal ejendomme
med markstak som
var bragt ud og
nedpløjet
tidsmæssigt korrekt

43

17

12

3

2

Af de 17 ejendomme, der havde en markstak på tilsynsbesøget, havde 3 ejendomme ikke korrekt
opbevaring. Der blev her fulgt op på forholdende og orienteret grundigt om reglerne.
Der var i løbet af året yderligere 3 henvendelser vedrørende gener fra markstakke på ejendomme
der ikke i første omgang var udvalgt til kampagnetilsyn. Disse ejendomme blev ligeledes oplyst om
reglerne.

DELRESULTAT-MÅL
Problem: Ikke alle husdyrholdere,
husdyrgødningsbekendtgørelsen.

der

etablerer

markstak,

overholder

reglerne

jf.

Kampagnens overordnede mål: At sikre overholdelse af reglerne.
Kampagnens konkrete mål: Ved fremtidige tilsyn, er der klarhed for husdyrholder, der etablere
husdyrgødning/kompost i markstak hvordan reglerne herfor er.
Resultat 1:
Resultat 2:
Resultat 3:
Resultat 4:
Forundersøgelse
Materiale og
Gennemførelse af
Opfølgning og
information
kampagnen
evaluering
1.1: Udarbejde tilsyns- 2.1:
Udarbejde 3.1:
Fordeling
af 4.1:
Følge
kampagneplan
tilsynsskema til at tilsynsejendommene
håndhæve
tage
med
til imellem medarbejdere
landmænd
på
kampagnetilsyn
1.2: Der laves udtræk
på de landbrug der skal
have kampagnetilsynsbesøg.

2.2:
Info
om 3.2: Gennemføre tilsyn 4.2: Evaluering
opbevaring
af
markstak i skrivelse
til
de
udtrukne
landbrug.
2.3:
Informere 3.3
Udsende 4.3:
Samlet
ledelsen og udvalget tilsynsbreve
udarbejdes
om
kampagnen
(mundtlig)
2.4:
Info
kommunens
hjemmeside
kampagnen.

op

og

rapport

på 3.4: Notat over status 4.4:
Udarbejdelse
efter kampagnetilsyn
rapport
om

af

4.5: Afrapportering på
kommunens hjemmeside
og orientering til politikere
om resultat

Konklusion
- Baggrund for kampagnevalg
Kommunen har i de senere år, i forbindelse med tilsyn, oplevet et stigende antal
landbrugsvirksomheder, som ikke efterkommer de regler, der er, for opbevaring og håndtering af
dybstrøelse/kompost i markstak. Desuden får kommunen løbende henvendelser fra borgere, der
klager over flue- og lugtgener grundet uoverdækkede markstakke, der er placeret i nærheden af
deres bolig.

- Planlægning
Alle kampagnetilsynene blev udført i forbindelse med de allerede udtrukne basistilsyn og
prioriterede tilsyn, som kommunen skulle udføre i 2016, for at leve op til tilsynsfrekvenserne. Ud fra
den samlede tilsynsliste for 2016 blev de relevante landbrugsejendomme udtaget til et
kampagnetilsyn.

- Læring
Det kan være ressourcekrævende at lave tilsynskampagne, da dette kræver en del planlægning,
formidling og en afrapportering. I forbindelse med ændring af tilsynsbekendtgørelsen for et par år
siden, er det blevet pligtigt for kommunen at lave 2 tilsynskampagner hvert år. Allerede nu har vi
kunnet drage erfaring heraf i forhold til valg af kampagne samt tidsforbrug herpå.
- Målopfyldelse
Kampagnens konkrete mål var at sikre, at de udvalgte landbrugsvirksomheder, der håndterer og
opbevarer dybstrøelse/kompost i markstak, kender til reglerne og ikke mindst efterlever disse
regler. Overordnet set forventedes det, at reglerne omkring håndtering og opbevaring af
dybstrøelse/kompost blev kendt af alle de dyreholdere, der har været en del af kampagnen.
Endvidere forventes det, at kampagnen på sigt vil få en positiv natur- og miljømæssig effekt. Der vil
være mindre påvirkning af kvælstofemission til de følsomme naturtyper, og reduceret nedsivning af
næringsstoffer fra markstakke til jord og grundvand.
Samlet set har kampagnen været tilfredsstillende. Kampagnetilsynet har berørt mange dyreholdere
og der har været en god dialog med kommunen og dyreholderne.

Bilag 1- Orienteringsskrivelse om kampagnen sendt til de udvalgte tilsynsejendomme.

Tilsynskampagne med markstakke.
Syddjurs Kommune vil i 2016 udføre kampagnetilsyn med opbevaring af
husdyrgødning af markstak.
Kommunen har valgt at gennemføre en tilsynskampagne om korrekt opbevaring og
håndtering af markstak. Formålet med kampagnen er igennem oplysning og dialog at sikre
en korrekt håndtering og opbevaring af komposteret husdyrgødning i markstak. Ved
korrekt håndtering af markstakke vil der være færre gener for naboerne, mindre
ammoniakfordampning, og desuden undgås forurening af grund- og overfladevand.
INFO: Jf. Bekendtgørelse om miljøtilsyn (Bek. Nr. 1441 af 2. dec. 2015) er der krav om, at
kommunerne skal gennemføre årlige tilsynskampagner. I henhold til Syddjurs Kommunes
tilsynsplan, vil der hvert år blive lavet en kampagne, der vedrører landbrugsområdet.
Tilsynsplanen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Bagest i dette brev er der vedlagt information omkring reglerne for korrekt opbevaring og
håndtering af kompost i markstak.

Bilag 2 – Vejledning om håndtering og opbevaring af markstak

Vejledning om korrekt håndtering af markstakke
- med komposteret husdyrgødning
Hvad forstås ved dybstrøelse og kompost?
Dybstrøelse
Ved dybstrøelse forstås en gødningsmåtte af halm eller andet strøelse, hvor urin, gødning
og vandspild opsuges af gødningsmåtten, og der løbende tilføres halm eller andet strøelse
for at holde overfladen tør.
Kompost
Ved kompost forstås dybstrøelse og fast gødning, som i stalden eller på møddingspladsen
har undergået en proces, hvori der er sket en omsætning af gødningen. Dybstrøelse vil
normalt være kompost, når det har været opbevaret på stalden eller møddingspladsen i
gennemsnit 2 – 4 mdr. afhængig af hvilken produktion, der er tale om.

Hvad må opbevares i markstak?
Kompost (se ovenfor) med et tørstofindhold på mindst 30 % må opbevares overdækket i
markstak.
Dybstrøelse fra kvægstalde
Dybstrøelse og fast gødning, der har ligget i en stald eller på en møddingsplads i mindst 3
- 4 måneder i gennemsnit, vil som regel kunne opbevares i marken som kompost.
Dybstrøelse fra fjerkræstalde
Dybstrøelse fra fjerkræstalde vil som regel kunne opbevares i marken som kompost
allerede efter 1-2 måneders opbevaring i stalden eller på møddingspladsen.
Dybstrøelse fra svinestalde
Svin, der går på dybstrøelse, fordeler ikke gødningen naturligt over hele måtten, som
f.eks. kvæg. Dybstrøelse fra svin kan derfor ikke betragtes som kompost og kan ikke uden
videre opbevares i markstak - heller ikke selvom dybstrøelsen har ligget i en stald i mere
end 3 måneder. I sådanne tilfælde vil det være nødvendigt at gøre dybstrøelsen mere
ensartet, inden den lægges i markstak.
Dybstrøelse fra kalvehytter

Dybstrøelse fra kalvehytter skal opbevares på en godkendt møddingsplads i mindst 3-4
måneder, inden det kan oplagres i markstak.

Halmspild fra pelsdyr (mink og lignende)
Halm iblandet foderrester og urin, der opsamles under burene, kan ikke lægges direkte i
markstak. Dette materiale skal først komposteres på en godkendt møddingsplads i mindst
3 – 4 måneder inden det må opbevares i markstak.
Fast gødning fra heste
Selv om tørstofprocenten i ”frisk” hestegødning er over 30, må gødningen ikke lægges
direkte i markstak, idet den ikke har gennemgået en komposteringsproces.
Hestegødningen skal opbevares på stald eller på en godkendt møddingsplads i mindst 3 –
4 måneder, før den må oplagres i markstak.

Overdækning af markstakke
Markstakken skal overdækkes med vandtæt materiale umiddelbart efter udlægning.
Dybstrøelse/kompost må dog opbevares i marken uden overdækning i op til en uge i
forbindelse med udspredning.
Markstakken skal overdækkes for at begrænse tabet af kvælstof til omgivelserne og for at
minimere risikoen for udvaskning af kvælstof ved regnskyl. Stakken skal derfor
overdækkes så tætsluttende og vandtæt som muligt. Der kan f.eks. anvendes halmballer,
bildæk, sandsække eller lignende til at fastholde overdækningen.
Overdækningen skal tilses jævnligt i løbet af opbevaringsperioden.
Skader, i form af huller i overdækningen, skal straks udbedres.

Referencer
BEK nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
(Husdyrgødningsbekendtgørelsen)
LBK nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrloven)
Miljøstyrelsens hjemmeside: mst.dk/virksomhed-myndighed/landbrug/husdyrgoedning/vejledning-ometablering-og-overdaekning-af-kompost/

Placering af markstakke
Markstakke skal placeres, så afstandskravene, der er vist i nedenstående figur, overholdes
(Fra Husdyrlovens § 8).

Markstakke bør placeres med størst mulig afstand til naboer for at undgå gener, og de bør
placeres, så de ligger mest muligt i læ. Udsættes markstakken for vind, er der risiko for, at
overdækningen blæser i stykker.
Markstakke må ikke placeres på arealer som skråner mod vandløb og søer, da dette kan
give risiko for afstrømning og efterfølgende forurening af vandløbet eller søen.
Markstakke må højst ligge samme sted i 12 måneder, og må ikke placeres samme sted
igen før efter 5 år.

Der skal noteres (f. eks på et kort), hvor markstakkene placeres, og hvor længe stakken
har ligget samme sted.
Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen
i Syddjurs Kommune på tlf. 87 53 54 10.
Bilag 3 – Oplysning på kommunens hjemmeside om kampagnen

