Håndtering af
biogødning fra
Solrød Biogas
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OGJ
(ORGANISKE GØDNINGSSTOFFER OG JORDFORBEDRINGSMIDLER MED ANIMALSK INDHOLD)
Solrød Biogas modtager bl.a. animalske biprodukter til produktion af biogas. De animalske biprodukter hygiejniseres i
én time ved 70 grader, så eventuelle smittefaktorer fjernes. Modtagelsen af de animalske biprodukter betyder, at alt
biogødning fra Solrød Biogas skal klassificeres som OGJ iht. Fødevarestyrelsens regler.
Hvad betyder det for dig?
Alle modtagere af OGJ skal føre optegnelser over modtaget mængde OGJ samt dato og sted for anvendelsen. Disse
informationer er til stede i dag og fremgår bl.a. af de anmeldelser, som Solrød Biogas sender til din kommune forud
for udspredning. Derfor skal du her ikke gøre yderligere.
Hvis du opdrætter dyr eller dyrker foderafgrøder til opdrættede dyr, skal du være opmærksom på følgende:
•

Du skal føre fortegnelse over, hvornår opdrættede husdyr har fået adgang til arealer,
der har fået OGJ, eller hvornår du har høstet foderafgrøder på disse arealer.

•

Der skal gå mindst 21 dage efter den seneste anvendelse af OGJ, førend du må høste
foderafgrøder til opdrættede dyr eller lade opdrættede dyr afgræsse arealerne.

•

Du skal oplagre OGJ i et passende lagerområde, som opdrættede dyr ikke har adgang til
og hvor det sikres, at kontaminering af eventuelt foder forhindres.

Hvis du ejer en tank, som indeholder OGJ, og som flere brugere henter biogødning fra til deres egne marker, skal
tanken mærkes med et skilt. Giv Solrød Biogas besked, og så sender vi et skilt til dig til opsætning.
Du kan læse mere om OGJ krav til landbrug på landbrugsindberetning.dk eller alternativt på foedevarestyrelsen.dk.

Opbevaring af biogødning
af landmanden
Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen skal der altid være låg eller flydelag på opbevaringstankene - det reducerer
tabet af kvælstof markant. Derudover er der følgende generelle krav til opbevaringen:

•

Tankene skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt.

•

Tankene skal dimensioneres i forhold til kapaciteten, således at de kan modstå påvirkning,
herunder fra omrøring, overdækning og tømning.

•

Tanke, der er beliggende i et risikoområde eller beliggende 100 meter eller nærmere til vandløb
eller søer over 100 m², skal være udstyret med et alarmsystem.

•

Tanke med tæt overdækning, hvortil der pumpes, skal have dykket indløb, der er sikret mod
tilbageløb. Andre fyldningssystemer skal udføres, således at flydelaget ikke brydes.

Udbringning af biogødning
Udbringning af biogødning skal, som for husdyrgødning, ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener og støj begrænses mest muligt.
Udbringningen af biogødning skal foregå således, at lugt- og støjgener og mindskes på steder, hvor det er sandsynligt, at naboer kan berøres, ved navnlig at gøre følgende:

•

Biogødning må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere
end 200 meter fra byzone, sommerhusområder eller områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til
boligformål.

•

Vær opmærksom på vindretning i forhold til nabohusene.

•

Nedfæld den biogødning, der udbringes på ubevoksede arealer, hurtigst muligt og inden 4 timer.

•

Undgå at udbringe biogødning ved tøbrud eller kraftig regnvejr. Gødningen kan blive skyllet i dræn,
vandløb eller søer.

•

Udbringning af biogødning skal ske ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende.

