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Information om forbud mod udbringning på frossen jord m.v.  
Regler om udbringning på frossen jord mv. trådte i kraft d. 1. august 20121.   

  

Forbud mod udbringning 15. november - 1. februar  

Der er indført et forbud mod udbringning af fast gødning, ensilagesaft og mineralsk gødning 

(handelsgødning) fra 15. november til 1. februar.   

  

Forbud mod udbringning på vandmættede, oversvømmede, frosne og snedækkede 

jorde  

Der er indført et forbud mod udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, 

ensilagesaft, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) på vandmættede, 

oversvømmede, frosne og snedækkede jorde.   

  

Jorden er vandmættet, når der kan opsamles frit vand i revner og sprækker selv flere timer 

efter nedbør. Dette vil bl.a. kunne kontrolleres ved, at det er muligt at presse frit vand ud af 

jorden med hænderne. Når jorden er vandmættet, er den vandfyldt op til overfladen selv efter 

flere timer uden nedbør.  

  

Jorden er oversvømmet, når den er dækket af blankt vand.   

  

Jorden er frossen, når det pga. frost i jorden ikke er muligt at nedbringe husdyrgødningen på 

bar jord. På bevokset jord er jorden frossen, indtil jorden er optøet i hele pløjelagets dybde 

(mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i 

løbet af dagen.   

  

Jorden er snedækket, når mere end 90 % af en mark er dækket af sne, men ikke kun med et 

drys af sne eller blot med rim på jorden. Snedybden skal være mere end en ½ cm.  

  

Forbud mod udbringning på skrånende arealer  

Det eksisterende forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning på stejle skråninger med 

en hældning på mere end 6° ned mod vandløb, søer over 100 m² eller fjorde inden for en 

afstand af 20 m fra vandløbets, søens eller fjordens øverste kant er udvidet til at omfatte al 

husdyrgødning samt afgasset vegetabilsk biomasse og mineralsk gødning (handelsgødning).  

  

På stejle skråninger med en hældning på mellem 6° og 12° omfatter forbuddet dog ikke   

• flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, som nedfældes i parallel retning i 

forhold til det nærliggende vandmiljø, og   

• flydende mineralsk gødning (handelsgødning).   

  

  

   

                                           

1 Jf. § 29 og 30 i Bekendtgørelse nr. 764 af den 28. juni 2012 om erhvervsmæssigt husdyrhold, husdyrgødning, ensi-

lage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).   


