KOMPOST I MARKSTAKKE
OPBEVARING AF FAST HUSDYRGØDNING SOM KOMPOST I MARKSTAK
Markstakke må bruges til at opbevare kompost, herunder kompostlignende dybstrøelse. Arket her
giver et kort overblik over reglerne sammen med et par gode råd for etablering af markstakke.
Husk, at markstakke skal overdækkes med et tætsluttende og vandfast materiale straks efter
udlægning. Det er dog tilladt at have et midlertidigt oplag på marken i op til 1 uge i forbindelse med
udspredning. Det er meget vigtigt med korrekt overdækning, indhold og placering af markstakken, da
overtrædelser er omfattet af reglen om krydsoverensstemmelse (KO), og derfor kan give træk i
landbrugsstøtten.

HVAD MÅ LÆGGES I MARKSTAK?
Kompostlignende dybstrøelse må lægges i markstak. En tommelfingerregel er, at dybstrøelsen er
blevet kompostlignende, når den indeholder mindst 30% tørstof og har ligget gennemsnitligt 3-4
måneder. For fjerkræstalde går det hurtigere, så her vil det kunne lægges i markstak efter 1-2
måneder.
Ved dybstrøelse fra svinestalde uden separat gødeareal skal der udlægges betydelige mængder
halm på jorden under markstakken, for eksempel et lag svarende til et stempelslag af en bigballe.
I svinestalde med separat gødeareal kan dybstrøelsen uden videre lægges i markstak, når det er
blevet kompostlignende (gennemsnitligt 3-4 måneder). Det samme gælder for gødningsmåtten under
kalve- og svinehytter.
Hestegødning må kun lægges i markstak, hvis det har ligget i dybstrøelsesstald eller på anden plads
med fast bund og afløb i mindst 3-4 måneder.

PLACERING AF MARKSTAKKE
Markstakke er omfattet af en række afstandskrav for at beskytte miljøet og modvirke gener. Her skal
man også være opmærksom på kortlægningen af næringsfølsom natur (kategori 1 og 2). Ved disse
naturtyper er markstakkene omfattet af nogle afstandskrav, som afhænger af dyretype og størrelsen
af stakken. På næste side er der samlet en oversigt over de gældende afstandskrav.
Markstakke må højest ligge samme sted i 12 måneder og ikke placeres samme sted igen før efter 5
år. For at der ikke skal være risiko for forurening af grund- eller overfladevand, må stakken ikke
placeres på arealer, der skråner mod vandløb og søer.
Afstandskrav
(i meter)
Byzone/sommerhusområde/
område i landzone udlagt til
boligformål.

50

Nabobeboelse

50

Naboskel

30

Fælles/offentligt
vandindvindingsanlæg

50

Enkelt vandindvindingsanlæg

25

Levnedsmiddelvirksomhed

25

Vandløb/dræn og søer

15

Offentlig vej og privat
fællesvej

15

Beboelse på samme
ejendom

15

Minimumsafstand til kategori 1- og 2-natur
Dyretype

Størrelse af
markstak
(m2)

Afstandskrav
(i meter)

Kødædende
pelsdyr, heste,
kvæg, får, geder og
andre drøvtyggere.

Under 100

25

Over 100

50

Andre dyretyper –
eksempelvis svin
og fjerkræ.

Under 50

70

50-100

100

Over 100

175

OVERDÆKNING
Som nævnt i indledningen, skal markstakken overdækkes straks efter udlægning. Dog undtaget op til
en uge i forbindelse med udbringning.
I nedenstående tabel er der en række materialer, der kan bruges til overdækning. Materialerne findes
i forskellige kvaliteter, som kan have meget forskellige levetider.
Materiale

Bemærkninger

Plastfolie

Det anbefales at der anvendes en folie med en tykkelse på
mindst 0,15 mm for at sikre, at den er tilstrækkeligt robust
over for mekaniske påvirkninger.

Presenning, tæt

Bør være UV-stabiliseret, da levetiden ellers er begrænset.

Presenning, vævet

Skal minimum være lige så lufttæt som kompostdug.

Kompostdug

Bør have en kvalitet svarende til minimum 100 gram/m 2 for at
sikre at den er tilstrækkeligt robust over for mekaniske
påvirkninger. Dugen bør være UV-stabiliseret, da levetiden
ellers er begrænset.

Da et af formålene med overdækningen er at reducere lufttilgangen, bør stakken overdækkes så tæt
som muligt. Det kræver store overlap i samlinger og omhyggelighed med tildækning langs kanter og i
overlap.
På grund af den omsætning, der vil ske på trods af overdækningen, vil stakken synke sammen efter
etablering. Derfor er det vigtigt at overdækningen fastholdes med eksempelvis halmballer, bildæk eller
sandsække. Som en tommelfingerregel bør overdækningen være lige så tæt som ved en
ensilagestak.
Overdækningen skal tilses jævnligt under opbevaringsperioden, så eventuelle skader kan udbedres
med det samme.
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