
  

      

      

      

      

Tjek på markstakke 



Hvad er en markstak? 
Et oplag i marken bestående af 

husdyrgødningsbaseret kompost eller et 

oplag af ensilage betegnes som en markstak. 

Materialet skal være ensartet og have et 

tørstofindhold på mindst 30 %. 

Hvornår er det kompost? 
Husdyrgødningsbaseret kompost består af 

dybstrøelse som har gennemgået en 

komposteringsproces i stalden m.v. eller på 

en møddingsplads. 

Dybstrøelse fra kvæg der har ligget i stalden i 

mindst 3-4 måneder i gennemsnit vil ofte 

være så kompostlignende, at det må 

opbevares i markstak.  

Dybstrøelse fra fjerkræstalde kan være 

kompostlignende allerede efter 1-2 måneder.  

Markstakke med materiale fra svinestalde 

accepteres hvis der ved homogenisering 

sikres en god struktur og mindst 30 % tørstof 

jævnt i hele stakken 

Hvornår er det ikke kompost? 
Dybstrøelse fra kalve med 14 dages 

udmugning kan ikke betragtes som kompost.  

Dybstrøelse m.v. fra ædepladser i 

dybstrøelsesstalde er ikke kompost. 

Oprenset materiale fra pelsdyr (fast gødning 

og halm) må ikke lægges i markstak uden 

først at være komposteret.  

Man kan søge kommunen om tilladelse til at 

oplagre oprenset materiale fra en 

plasmacytose-ramt farm, der saneres. En 

eventuel tilladelse vil kunne gives under 

særlige forudsætninger.   

Selvom gødning fra heste ofte vil have et 

tørstofindhold på mindst 30 % må det først 

lægges i markstak, når det har gennemgået 

en komposteringsproces. 

Hvad skal jeg ellers være 

opmærksom på før jeg etablerer 

en markstak? 
- stakken må ikke medføre risiko for 

forurening af grundvand og 

overfladevand (må ikke placeres på 

skrånende arealer mod vandløb og søer) 

 

- der må ikke komme saft fra stakken (der 

kan med fordel lægges ca. 25 cm halm ud 

der hvor man vil placere en markstak) 

 

- sikker overdækning straks efter 

udlægning (tætsluttende og vandtæt 

materiale) der jævnligt tilses og 

vedligeholdes (skader skal udbedres 

straks) 

 

- stakken må ikke ligge længere end 12 

måneder samme sted og stedet må først 

benyttes igen efter 5 år 

 

- stakke skal registreres (placering og 

liggetid, f.eks. på markkort med datoer 

for etablering og udbringning) 

 

Hvad er en midlertidig markstak? 
En midlertidig markstak, er en stak der er 

placeret i marken i forbindelse med 

udbringning.  

Stakken må ligge uden overdækning i op til 

en uge efter placeringen. 

Stakken skal overholde afstandskrav og hvis 

der går mere end en uge inden udbringning 

skal stakken dækkes med tætsluttende, 

vandtæt materiale. 



Afstandskrav  
Markstakke med husdyrgødningsbaseret 

kompost må etableres med en afstand på 

mindst:  

- 25 m til private boringer til drikkevand 

(enkeltvandforsyning) 

- 50 m til drikkevandsindvindinger 

(offentlig/fællesvandforsyning) 

- 15 m til vandløb, herunder dræn samt 

søer der er større end 100 m² 

- 15 m til vej (offentlig og privat) 

- 25 m til levnedsmiddelvirksomhed 

- 15 m til beboelse (samme 

ejendom/matrikel) 

- 30 m til naboskel 

Nye afstandskrav til beskyttet 

natur 
Med ændring af husdyrgødningsbekendt-

gørelsen, der trådte i kraft 1. august 2017, 

blev der indført en række nye afstandskrav, 

der skal overholdes, når man etablerer en 

markstak eller hvis man udvider eller ændrer 

en allerede etableret markstak. 

Markstakke bestående af komposteret 

husdyrgødning fra mink, kvæg, får, geder og 

øvrige drøvtyggere skal overholde følgende 

afstandskrav til kategori 1- og 2-natur: 

Grundareal på oplag 

fra mink, kvæg, får, 

geder og andre 

drøvtyggere 

Afstandskrav til  

kategori 1- og 2-

natur 

Højest 100 m2 25 meter 

> 100 m2 50 meter 

 



Markstakke bestående af komposteret 

husdyrgødning fra øvrige dyretyper, 

herunder svin og fjerkræ skal overholde 

følgende afstandskrav til kategori 1- og 2-

natur: 

Grundareal oplag fra 

øvrige dyretyper, 

bl.a. svin og fjerkræ 

Afstandskrav til  

kategori 1- og 2-

natur 

Højest 50 m2 70 meter 

> 50 m2 og højest 100 

m2 

100 meter 

> 100 m2 175 meter 

 

Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme 

naturtyper, beliggende inden for 

internationale naturbeskyttelsesområder (de 

såkaldte Natura 2000-områder). Det er de 

ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, 

som indgår i udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000-området og som Naturstyrelsen 

har kortlagt i forbindelse med Natura 2000-

planlægningen. Derudover er det heder og 

overdrev, der er § 3 beskyttede efter 

naturbeskyttelsesloven og som er beliggende 

indenfor et Natura 2000-område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori 2-natur er nærmere bestemte 

ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger 

uden for internationale 

naturbeskyttelsesområder.  

 

Det drejer sig om: 

• højmoser, 

• lobeliesøer, 

• heder der er større end 10 ha, og som 

er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3, og 

• overdrev der er større end 2,5 ha og 

som er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

 
Det er dog kun heder og overdrev, der i sig selv 

er større end de nævnte størrelser, der er 

kategori 2-natur. 

 

Hvis du er i tvivl om hvorvidt naturen tæt på 

dine arealer hører ind under disse typer, er 

du altid velkommen til kontakte kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vil du vide mere om markstakke? 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017) 
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 til enhver tid gældende lovgivning, der skal overholdes. 


