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TJEK PÅ GYLLEBEHOLDEREN  

Regler for indretning 
 

 Der skal være dykket indløb, der er 
sikret mod tilbageløb. Ved andre 
fyldningssystemer må flydelaget ikke 
brydes. 

 

 

 Der skal være tilstrækkelig 
opbevaringskapacitet. Normalt vil 9 
måneders kapacitet være tilstrækkeligt. 

 Pumpe, til tømning af beholderen, skal 
være forsynet med timer eller lignende, 
så det sikres, at der ikke kan pumpes 
mere gødning fra beholderen ad 
gangen, end hvad der svarer til 
indholdet i en gyllevogn. 

 

 Eldrevne pumper skal, når de ikke 
anvendes og ikke er under opsyn, 
afbrydes ved hovedtavlen. Afbryderen 
skal aflåses eller opbevares under 
aflåste forhold. 

 Der må ikke være spjæld eller lignende 
forbindelse til fortank, hvis beholderens 
højeste niveau er højere end fortankens 
højeste niveau. 
 

 

 
Regler for drift 

 

 Pumpning fra en beholder til en anden 
kan foretages uden timer, hvis det 
sikres, at udslip undgås på anden måde 
f.eks. ved manuel overvågning eller et 
alarmsystem. 
 

 

 Du skal føre en logbog over flydelaget, 
når der ikke er fast overdækning. 
Den skal opfylde Miljøstyrelsens 
vejledning om føring af logbog. 

 

 Pumperør monteret på åbne beholdere, 
skal svinges ind over beholderen og 
fastlåses i denne position. 

 Alternativt kan pumperøret forsynes 
med en afspærringsventil eller lignende, 
når pumpen ikke anvendes og ikke er 
under opsyn. 

 

 Hvis beholderen er > 100 m3 skal den 
kontrolleres for styrke og tæthed hvert 
5. eller 10. år (beholderkontrol). 
 
Beholdere, der ligger nærmere end 100 
m fra en sø > 100 m2, skal gennemgå 
en beholderkontrol hvert 5. år. 
 

 Kravet om beholderkontroller gælder 
kun beholdere > 100 m3 til opbevaring 
af flydende husdyrgødning. 

 
 

 Pumper skal være forsynet med en 
afbryder, som sikrer, at pumpen ikke 
kan sættes i gang utilsigtet. 

 

 Der skal være tilstrækkeligt flydelag 
eller fast overdækning. 
 

 Du skal tømme beholderen så ofte, at 
den ikke løber over. 



 

Risikobeholdere 
 

Der gælder en række særlige regler for risikobeholdere.  

En risikobeholder er en gyllebeholder, der er beliggende i et risikoområde eller som ligger 
100 meter eller nærmere til søer over 100 m2, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3 eller som ligger 100 meter eller nærmere til åbne vandløb. 

Et risikoområde er et område, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på 
mere end 6 grader fra beholderen mod et åbent vandløb eller en § 3 sø, med et areal over 
100 m2. 

En risikobeholder skal være udstyret med et alarmsystem. Alarmsystemet skal registrere 
pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren 
(brugeren). 

Ligger beholderen i et risikoområde og nærmere end 100 meter til åbne vandløb eller § 3 
søer over 100 m2, skal der være etableret en beholderbarriere. Alternativt kan beholderen 
tages ud af brug. 

Ligger beholderen i et risikoområde, og mere end 100 meter fra et åbent vandløb eller en 
§ 3 sø over 100 m2, skal driftsherren etablere en terrænændring. 

Der gælder en række undtagelser. Hvis du ønsker nærmere information, er du velkommen 
til at kontakte landbrugsgruppen. 

Eksempel på udformning og placering af en barriere (fra Miljøstyrelsens vejledning 

om beholderbarriere af 8. sept. 2011): 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vide mere om gyllebeholdere?  
   

Husdyrgødningsbekendtgørelsen – nr. 1324 af 15. november 2016 
Beholderkontrolbekendtgørelsen – nr. 1322 af 14. december 2012 
Husdyrloven – nr. 868 af 3. juli 2015 
www.retsinformation.dk 
 
Beholderkontrol ordningen -  www.beholderkontrol.dk 
 
Landbrugets byggeblade -  www.landbrugsinfo.dk 
 

Kontakt landbrugsgruppen   
Pernille Fog – 96 84 84 52, mail: pfog@struer.dk 
Kristian Iversen – 96 84 84 55, mail: kriv@struer.dk 
Line Koustrup – 96 84 84 56, mail: ldk@struer.dk 
 

 

http://www.beholderkontrol.dk/
http://www.landbrugsinfo.dk/

