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TJEK PÅ MØDDINGSPLADSEN 



TJEK PÅ MØDDINGSPLADSER  

I denne folder kan du læse om reglerne omkring indretning og drift af møddingspladser  

Her kan du se reglerne for indretning af møddingspladser 
 

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

 

 

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

 

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

 bund og sider skal kunne modstå 
påvirkning fra ved fyldning og 
tømning og fra den oplagte gødning 
 

 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 

 

 der skal være afløb fra en 
randbelægning  

 

 

Her kan du se reglerne for driften af møddingspladser 
 

 anlægget skal renholdes og 
vedligeholdes, herunder beskyttes 
mod tæring 
 

 

 oplaget skal overdækkes med 
tætsluttende og vandtæt materiale 
straks efter udlægning 

 oplaget skal holdes indenfor muren 
og må ikke kunne vælte ud over 
muren eller siderne 

 undtaget kravet om overdækning er 
lagre med daglig tilførsel 

 

 møddingspladsen skal have 
tilstrækkelig kapacitet  
 

 

 der må ikke ligge gødning på 
randbelægningen 

 afløbet skal holdes frit for 

dybstrøelse, jord, bevoksning og 

andet, der kan forhindre væskens frie 

passage 

 

 

  

 

 



Afstandskrav for møddingspladser 
Når en møddingsplads eller kompoststak etableres, skal det ske indenfor nedenstående 
afstande.  
 
Afstandskravene gælder også for nye stalde.  

 

 

Markstak 
Komposteret husdyrgødning, der har ligget på møddingsplads eller i stald 3-4 måneder, og 

har et tørstofindhold over 30 %, må lægges i marken. Oplaget skal overdækkes med 

tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. 

Undtaget er midlertidige oplag af kompost i marken i forbindelse med udbringning (de må 

ligge i op til en uge). 



 

 

 

 

Skråprojektion af møddingsplads. Udsnit fra landbrugets byggeblade, nr. bb_103.06-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere om møddingspladser? 

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 
 
 

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. 


