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Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion i marken.
Lovgivning
Ifølge bekendtgørelse nr. 764 af 28/06/2012 ”Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.1) § 39 stk. 2 kan Miljøstyrelsen godkende, at der i landbrugets byggeblade fastsættes nærmere angivne driftsforskrifter, der fraviger kravene i §§ 3-34.
Dette byggeblad angiver driftsforskrifter for, at opbevaring af nærmere angivne typer af fiberfraktion kan
foretages på arealer, der ikke lever op til kravene for møddingspladser i husdyrgødningsbekendtgørelsen §§ 11-12. Efter forskrifterne i byggebladet kan fraktionen i stedet opbevares efter samme regler som
kompost med over 30 procent tørstof jf. bekendtgørelsens § 13.
Produktion
Fiberfraktionen er den faste fraktion fra separation af afgasset husdyrgødning, energiafgrøder og andre
organiske restprodukter. Efter bioforgasning separeres biomassen på et højhastigheds dekanter centrifuge med en ydelse på minimum 3000 G.
Dokumentation
Opbevaring af fiberfraktionen i markstak kan ske, hvis tørstofindholdet er minimum 26 %. I rapport om
”Test af væskeafløb fra markstak”, som er udarbejdet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, foreligger der dokumentation for, at der ved en tørstofprocent på over 26 % ikke er risiko for væsentlig udvaskning, hvis en fiberfraktion, hvor udgangsmaterialet er husdyrgødning og max. 25 % tørstof
fra organiske restprodukter lagres i markstakke.
Til dokumentation for tørstofindholdet skal der foreligge minimum én analyse pr. måned vedrørende tørstofindholdet. Prøverne skal analyseres på et akkrediteret laboratorium.
Placering og opbevaring
Placering af markstakken skal overholde bestemmelserne i § 6 og §§ 13-14 i bekendtgørelse nr. 764 af
28/06/2012 ”Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.1)
Der skal således f.eks. gå mindst 5 år før samme placering igen kan anvendes til opbevaring. Såfremt
fiberfraktionen ikke skal udbringes på markarealer indenfor en uge, skal markstakken endvidere overdækkes straks efter udlægning, den samme dag.
Overdækning sker for at undgå ammoniaktab. Det anbefales, at der anvendes en folie med en tykkelse
på mindst 0,15 mm for at sikre, at den er tilstrækkelig robust overfor mekaniske påvirkninger. Der skal
være overlap i samlinger og omhyggelig tildækning langs kanter.
Overdækningen skal fastholdes på stakken f.eks. med halmballer, bildæk, sandsække eller lignende.
Overdækningen skal tilses jævnligt i løbet af opbevaringsperioden. Eventuelle skader på overdækningen
skal straks udbedres.
Bruger har ansvaret for korrekt placering og opbevaring.
Godkendelse
Ved at følge ovenstående driftsvejledning er opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak godkendt
af Miljøstyrelsen, jf. § 39 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 764 af 28/06/2012.
Giver ovenstående foranstaltning anledning til ikke uvæsentlige gener og forurening, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger inden en bestemt tidsfrist.
Henvisninger
1)
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 764 af 28/06/2012

