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Tilsyn med gødningsopbevaring på Dalum landbrugsskole

Odense Kommune modtog den 22. februar en klage over forhold til 
gødningsopbevaring på Dalum Landbrugsskole. Klagen gik på, at hestegødning blev 
opbevaret på en plads, der ikke umiddelbart så ud til at overholde 
husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til indretning af møddingspladser.

Jeg aflagde den 4. marts et tilsyn på Dalum Landbrugsskole (DL). Tommy Jacobsen 
fra DL deltog ved tilsynet. Ved tilsynet blev det oplyst, at der er 4 heste på skolen. 
Gødning fra hestene bliver opbevaret på en ældre møddingsplads uden afløb. 
Pladsen er lavet af betonelementer, der ikke ligger helt tæt. Umiddelbart vurderede 
Tommy Jacobsen, at der er et støbt lag nedenunder, der er forholdsvis tæt, eftersom 
der står en del vand på pladsen, der ikke trækker væk.

I husdyrgødningsbekendtgørelsen er der krav til, hvordan gødning fra 
erhvervsmæssige dyrehold opbevares korrekt. Et hestehold bestående af kun 4 
heste er ikke erhvervsmæssigt jf. § 7 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen1. Odense 
Kommune vurderer dog, at husdyrgødning altid skal opbevares hensigtsmæssigt jf. 
kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen for at undgå forurening og gener.

Jf. § 12 i husdyrgødningsbekendtgørelsen2 må opbevaring af fast gødning kun ske 
på dertil indrettede møddingspladser.  Alternativt kan opbevaring af gødning ske i en 
lukket container, der står på en fast plads.

Det indskærpes derfor at:

 Hestegødning fremover opbevares i henhold til reglerne i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

Der vil senere blive fulgt op på forholdet.

Hvis der er spørgsmål til brevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Heidi Kastrup Christensen
Biolog
Direkte tlf. +4565512591
E-mail hekc@odense.dk

1 Bek. nr 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter

2 Bek. nr 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.
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