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DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Miljøstyrelsen 

Kommentarer til Høring over udkast til ændring af husdyrgød-
ningsbekendtgørelsen 

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, har modtaget ud-
kast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen i høring. 
 
I Bilag 1 er vedlagt høringssvar. Svaret er for hovedparten udarbejdet af seni-
orforsker Goswin Heckrath. I udarbejdelsen har også deltaget seniorforsker 
Preben Olsen, seniorforsker Jens Petersen, videnskabelig medarbejder Inge 
T. Kristensen og seniorforsker og koordinator for Temaområde Miljø og bio-
energi Finn P. Vinther.   
 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Susanne Elmholt 
Koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 
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Bilag 1 
 
Høringssvar til udkast til ændring af husdyrbekendtgørel-
sen 
Seniorforsker Goswin Heckrath, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø 
 
I brev af 14. maj 2009 beder Miljøstyrelsen om eventuelle bemærkninger til 
udkast til ændring af husdyrbekendtgørelsen. De foreslåede ændringer omfat-
ter: 
 

1. Ændrede omregningsfaktorer ved beregning af dyreenheder. 
2. Forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning på visse skrå-

nende arealer. 
3. Ændring af harmonikrav for økologiske bedrifter. 

 
Ad 1. Bortset fra at ”Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Fakultet”, som er 
nævnt tre steder ovenover tabellerne med kvæg, skal rettes til ”Det Jord-
brugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet”, har vi ingen be-
mærkninger. 
 
Ad 2. For at imødekomme EU-kommissionens krav om at implementere den 
del af Nitratdirektivet, der omhandler tilførsel af gødning på stejle skråninger 
tilføjes i § 26 følgende: 
 

”Stk 3. Flydende husdyrgødning må ikke udbringes på stejle skråninger med en hældning 

på mere end 6o ned mod vandløb, søer over 100 m2 eller fjorde inden for en afstand af 20 

m fra vandløbets, søens eller fjordens øverste kant.” 

 
hvilket må anses som en præcision og måske en mindre skærpelse af hvad der 
allerede er nævnt i stk. 2: 

Det er vanskeligt at vurdere om der er fagligt belæg for lige netop at vælge 6 
grader som en kritisk grænse for erosion og overfladeafstrømning. Men med 
dette valg kan der refereres til de hældningsklasser (0-6, 6-12 og over 12º), 
som landet er opdelt i1. Til kortlægning af disse hældningsklasser blev kort i 
størrelsesforholdet 1:25.000 eller 1:40.000 anvendt, og det må derfor anses 
for at være en noget grov inddeling i forhold til hvad nutidens højdemodeller, 

                                                           
1 Statens Planteavlsforsøg, 1996. Geografiske data hos Afd. For Arealanvendelse 1996. SP rapport,  
nr. 6.  
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som f.eks. KMS’s digitale 10 m-højdemodel (DEM), kan præstere. Rent admi-
nistrativt vil det være meget vanskeligt for landmanden at vurdere om area-
lerne har en hældning over eller under 6 grader, og mindst lige så vanskeligt 
for myndighederne at kontrollere dette, med mindre der udarbejdes nye og 
mere detaljerede kort over terrænhældning.   
 
Terrænhældning, jordtype og klima er naturgivne faktorer, der har stor be-
tydning for forekomst af overfladeafstrømning og erosion. Desuden er det så-
kaldte bidragsareal, dvs. det bagved liggende areal, som føder afstrømningen 
ned til den foreslåede 20-m gødskningsfrie zone, meget afgørende for omfan-
get af en eventuel afstrømning og erosion. Udover hældning, jordtype og kli-
matiske faktorer indgår bidragsarealet da også i de fleste prædiktionsmodeller 
for erosion.  
 
Vi har, med Fyn som eksempel, foretaget en geografisk analyse af udbredelsen 
af dyrkede arealer med mere end 6 graders hældning inden for en 20-m buf-
ferzone fra overfladevand. I analysen er hældning og bidragsareal beregnet på 
grundlag af KMS’s digitale 10-m højdemodel (DEM). I alt 18.102 af de dyrke-
de markblokke havde et samlet areal på 13.971 ha inden for en 20-m buffer-
zone fra overfladevand. Af dem havde 2007 af markblokkene arealer med 
hældninger, større end 6 grader, i bufferzonen, og arealet med hældninger 
større end 6 grader udgjorde i alt 190 ha. Ved i stedet at anvende erosions-
kortlægningen2 fandtes, at i alt 4605 markblokke havde erosionstruede area-
ler i bufferzonen, og at disse udgjorde 514 ha.  
 
Vi står gerne til rådighed med en uddybende forklaring af denne analyse, som 
antyder, at risikoen for overfladisk transport af vand og stof fra det dyrkede 
areal til overfladevand undervurderes betydeligt, når kun 6 graders hældning 
vælges som risikokriterium i en 20 m-bufferzone.  
 
Den samlede vurdering er, at tilføjelsen af stk. 3 i § 26 imødekommer EU-
kommissionens krav om at implementere den del af Nitratdirektivet, der om-
handler tilførsel af gødning på stejle skråninger, og måske er et skridt i den 
rigtige retning, men at det i praksis kun har en begrænset effekt på at reduce-
re tilførslen af næringsstoffer fra husdyrgødede arealer til vandmiljøet – sam-
tidig med at det vil være særdeles vanskeligt at administrere og kontrollere.  
 
Ad 3. Ingen bemærkninger.  

                                                           
2 Erosionskortlægning: Upublicerede data beregnet med erosionsmodellen WaTEM (Van Oost, K. , 
Govers, G., Desmet, P.J.J., 2000. Evaluating the effects of changes in landscape structure on soil ero-
sion by water and tillage. Landscape Ecology 15: 577-589.) 


