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Dato: 23-10-2020 

Fødevarestyrelsens anvisninger for håndtering af husdyrgødning i pelsdyrsbesæt-
ninger smittet med COVID-19  

Du skal håndtere husdyrgødning fra din besætning efter anvisning fra Fødevaresty-
relsen. 

Fødevarestyrelsen vil i det følgende anvise, hvorledes håndtering og behandling af 
husdyrgødning fra din besætning kan foregå, mens din besætning er under offent-
ligt tilsyn.  

Hvad er husdyrgødning?  
Husdyrgødning omfatter alle ekskrementer og urin fra pelsdyrene i din besætning 
både i fast og flydende form. Rester af strøelse, som har været i kontakt med dy-
rene (spildhalm) er således også omfattet.  

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på at husdyrgødning ikke omfatter døde dyr og 
foder. Du må derfor ikke blande rester af foder eller døde dyr i gylletanken. Hvis det 
fejlagtigt er sket, bliver det ekstra besværligt at håndtere og bortskaffe blandingen, 
så der ikke er nogen risiko for spredning af COVID-19.  

Håndtering af husdyrgødningen fra din besætning 
Husdyrgødningen må under ingen omstændigheder bringes direkte ud på land-
brugsjord, uden det har undergået en behandling, som sikrer, at der ikke er risiko 
for at sprede COVID-19.  

Fødevarestyrelsen anser kalkning og hygiejnisering som beskrevet neden for som 
anvendelige metoder til behandling af husdyrgødning.  

Kalkning af husdyrgødning 
Kalkning af husdyrgødning, herunder gylletanke, gyllevogne og markstakke skal fo-
retages af en ekstern virksomhed, der skal dokumentere kalkningen. I gylletanke og 
gyllevogne skal det dokumenteres, at der er opnået pH på mindst 12 i mindst 1 time 
i alt materialet.  

Det skal aftales med Fødevarestyrelsen, hvilken ekstern virksomhed, der skal løse 
opgaven, og de nærmere omstændigheder i den forbindelse.  
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Kalkning i gylletanke 
Gylletanken behandles med kalk på en måde der sikrer, at pH er mindst 12 i mindst 
1 time i alt materialet i tanken.  

Herefter kan gyllen bringes direkte ud på marker eller behandles i biogasanlæg. Der 
er ikke krav om at gyllen skal hygiejniseres i biogasanlægget, når gyllen er kalket. 

Kalkning i gyllevogne 
Som alternativ kan gylle kalkes i de fraførende gyllevogne i stedet for i gylletanken. 
Vælges denne løsning, eller lignende løsninger, skal det sikres at al gyllen er kalket 
og at holdetiden på mindst 1 time overholdes inden det spredes på marker eller 
flyttes fra besætningen.  

Markstakke 
Såfremt du har fast gødning, som almindeligvis opbevares på en møddingsplads el-
ler i markstakke inden anvendelse, skal du aftale nærmere med Fødevarestyrelsen, 
hvor gødningen skal opbevares. Det er vigtigt, at husdyrgødningen placeres et hen-
sigtsmæssigt sted på din matrikel.  

Rent praktisk skal fast husdyrgødning behandles med kalk i en markstak, således at 
tilstrækkeligt læsket kalk eller hydratkalk fordeles i markstakken inden den tildæk-
kes og henstår i mindst 3 måneder.    

Efter mindst 3 måneder kan gødningen bringes direkte ud på landbrugsjord eller be-
handles i biogasanlæg. Der er ikke krav om at gyllen skal hygiejniseres i biogasan-
lægget, når gyllen er kalket. 

Hygiejnisering i biogasanlæg 
Ubehandlet husdyrgødning, som dækker over både gylle og fast gødning, fra din be-
sætning, må kun behandles i et biogasanlæg, såfremt det hygiejniseres. Med hygiej-
nisering menes neddeling til maksimal partikelstørrelse på 12 mm, efterfulgt af var-
mebehandling ved en minimums-temperatur i alt materialet på 70 grader, i en mini-
mums behandlingstid på 60 minutter.  

Det skal aftales med Fødevarestyrelsen, hvilket biogasanlæg, der skal løse opgaven, 
og de nærmere omstændigheder i den forbindelse.  

Der vil være smittebeskyttende foranstaltninger forbundet med opgaven for trans-
portører og biogasanlæg. 
Biogasanlæg, der ikke hygiejniserer husdyrgødning som beskrevet her, må ikke 
modtage ubehandlet husdyrgødning fra de mistænkte eller smittede besætninger. 

Andre metoder 
Vil du benytte dig af andre metoder, der sikrer inaktivering af alvorlige overførbare 
sygdomme end de ovenfornævnte, skal det aftales med Fødevarestyrelsen. Du skal i 
den forbindelse påregne en vis sagsbehandlingstid.  

Meld tilbage til Fødevarestyrelsen 
Du skal uanset metode kontakte Fødevarestyrelsen for at aftale det videre forløb, 
herunder placering af markstak eller kapacitetsproblemer.  
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Forholdsregler ved håndtering af husdyrgødning  
På Fødevarestyrelsens hjemmeside er der information omkring COVID-19 og mink, 
herunder Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende forholdsregler ved kontakt til 
mink i en mistænkt eller smittet besætning. Det anbefales, at disse forholdsregler 
også følges ved håndtering af gødning fra mink.    

Der er indsat link til siden her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Si-
der/Coronavirus-og-mink.aspx   
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