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Hvad forstås ved dybstrøelse og kompost
Dybstrøelse
Ved dybstrøelse forstås en gødningsmåtte af halm, der udgør underlaget
i en løsdriftsstald med fast bund. Urin og gødning afsættes i strøelsen,
og der tilføres jævnlig ny strøelse for at holde overfladen tør.
Kompost
Ved kompost forstås husdyrgødning, som har undergået en
komposteringsproces, det vil sige en findeling, blanding og beluftning,
som medfører en omsætning af gødningen og den iblandede halm eller
anden strøelse.

Hvad må opbevares i markstak
Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 % må oplagres overdækket
i markstak.
Dybstrøelse fra kvægstalde
Dybstrøelse, der har ligget i en stald i mindst 3-4 måneder i gennemsnit,
vil som regel være så kompostlignende, at det kan opbevares i marken
som kompost.
Dybstrøelse fra fjerkræstalde
Dybstrøelse fra fjerkræstalde kan være kompostlignende allerede efter
1-2 måneder.

Hvad må ikke opbevares i markstak
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. Gødningen kan derfor 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, hvor der er hyppig udmugning, kan ikke
betragtes som kompost. Før dybstrøelse fra kalvehytter må oplagres i
markstak, skal det opbevares på en godkendt møddingsplads i mindst 34 måneder.

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

Overdækning af kompost i markstakke
Markstakke skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter
udlægning.
Da et af formålene med overdækningen er at reducere lufttilgangen, skal
stakken overdækkes så lufttæt som muligt. Det kræver store overlap i
samlinger og omhyggelighed med tildækning langs kanter og i overlap.
Til fastholdelse af overdækningen kan f.eks. anvendes halmballer,
bildæk, sandsække eller lignende.
Markstakke skal endvidere overdækkes for at begrænse tabet af
kvælstof til omgivelserne og for at minimere risikoen for udvaskning af
kvælstof ved regnskyl.
En midlertidig opbevaring af dybstrøelse/kompost på marken i op til en
uge i forbindelse med udspredning betragtes ikke som en egentlig
oplagring og er derfor ikke omfattet af krav om overdækning.
Overdækningen skal tilses jævnligt i løbet af opbevaringsperioden.
Skader, i form af huller i overdækningen, skal straks udbedres.
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Placering af kompost i markstakke
Markstakke skal placeres, så nedenstående afstandskrav overholdes, jf.
§ 8, stk. 1 i Husdyrloven.
Markstakke bør placeres
med størst mulig afstand til
naboer for at undgå evt.
gener og placeres, så de
ligger i mest muligt læ. Er
markstakken udsat for vind,
er der stor risiko for, at
overdækningen blæser i
stykker.
Markstakke
må
ikke
placeres på arealer som
skråner mod vandløb og
søer, da dette kan medføre
risiko for forurening af
grund- eller overfladevand.
Markstakke må højst ligge
samme sted i marken i 12
måneder, og markstakkene
må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.
Der skal føres årlige optegnelser over markstakkene med oplysninger
om placering og oplagringsperiode, f.eks. ved angivelser på et kort.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Billund Kommunes
landbrugsteam på tlf. 7972 7071.

