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TJEK PÅ ENSILAGEPLADSEN 



TJEK PÅ ENSILAGEOPBEVARINGSANLÆG 

Fra januar 2017 er kravene til ensilagepladser blevet udvidet til at omfattet alle 

ensilageopbevaringsanlæg og kravene til randbelægning og afløb herfra er ændret.  

For anlæg etableret før 1/8-2002, hvor der udelukkende bliver opbevaret ikke-saftgivende 

ensilage, er der ikke krav om afløb fra anlægget. 

Nye regler om afløb 
Der skal altid være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning. Har anlægget f.eks. 

2 randbelægninger, kan afløbet (som ligger modsat anlæggets laveste punkt) fra den ene 

randbelægning erstattes af en rørledning til afløbet fra den anden randbelægning. Dette 

afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede alt saftafløb fra anlægget. 

Rørledningen kan være et tæt rør i silokanten, hvor der ikke er risiko for tryk eller anden 

påvirkning fra maskiner. Der skal derfor ikke laves en brønd i begge ender. 

Her kan du se reglerne for indretning af ensilageopbevaringsanlæg 
 

 bund og sider skal være udført af 
bestandige materialer (beton), som 
er uigennemtrængelige for fugt 

 

 bund og sider skal kunne modstå 

påvirkning fra ved fyldning og 

tømning og fra den oplagte ensilage 

 

 siderne skal mindst være 1 m høj 
mur eller en 2 meter randbelægning 

 der skal være afløb fra en 
randbelægning  
 

 bunden skal have mindst 1 % fald 
mod afløb 

 afløb skal føres gennem tætte, 
lukkede ledninger 

 

 randbelægningen skal have mindst 3 
% fald mod afløb 

 afløb, der kommer under pumpetryk 
skal kunne modstå pumpetrykket 

 

 pladsen skal være indrettet så 
overfladevand fra omliggende 
arealer og tage ikke kan løbe ind på 
arealet 

 rørledninger placeret udenfor 
anlægget skal leve op til samme 
krav som rørledninger indenfor 
anlægget  
 

Her kan du se reglerne for drift af ensilageopbevaringsanlæg 
 

 afløbet skal holdes frit for ensilage, 
jord, bevoksning og andet, der kan 
forhindre væskens frie passage 

 

 

 anlægget skal renholdes og 
vedligeholdes, herunder beskyttes 
mod tæring 
 

 der må ikke ligge ensilage på 
randbelægningen 

 

 opbevaringsbeholder for ensilagesaft 
skal tømmes så ofte at den ikke 
løber over 

 



Afstandskrav for ensilageopbevaringsanlæg 
 

Herunder er illustreret hvilke afstandskrav der gælder for ensilageopbevaringsanlæg.  

 

 

 

Skråprojektion af ensilageopbevaringsanlæg.  
Udsnit fra landbrugets byggeblade, nr. bb_103.09-06 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den der er ansvarlig for husdyrbruget er til enhver tid ansvarlig for, at holde sig bekendt med 

gældende lovgivning. Struer Kommune gør opmærksom på, at såfremt der laves ændringer i 

lovgivningen, der medfører ændrede regler i forhold til denne folder, er det den til enhver tid 

gældende lovgivning, der skal overholdes. 

 Vil du vide mere om ensilageopbevaringsanlæg? 
 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016) 
Husdyrloven (lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. juni 2016) 
Landbrugets byggeblade (www.landbrugsinfo.dk)   
www.retsinformation.dk 
 
 

Kontakt landbrugsgruppen: 
 

Pernille Fog  96 84 84 52 pfog@struer.dk 
Kristian Iversen  96 84 84 55 kriv@struer.dk 
Line Koustrup  96 84 84 56 ldk@struer.dk 
 
 


