Værd at vide om transport og
udbringning af gylle
Korrekt udbringning af gylle er et af
de vigtigste forhold, når der fokuseres på godt naboskab og landbrugets
image. Blandt andet derfor har vi
lavet dette informationsblad.
Formålet med informationsbladet er
at beskrive reglerne for transport og
udbringning af gylle – og give gode
råd til, hvad du kan gøre for at mindske gener for naboerne og passe på
miljøet, når du udbringer gylle. Vær
opmærksom på, at beskrivelsen ikke
er udtømmende. Det er altså ikke alt
om transport og udbringning af gylle,
der står i informationsbladet.
Læg informationsbladet i traktoren
– hæng det på opslagstavlen
– giv det til forpagteren eller
bedriftens ansatte – kort sagt ha’
det ved hånden. Og spørg gerne
din kommune eller din forening,
når du er i tvivl. Eller besøg vores
hjemmeside.

Tag hensyn til naboer
Du bør i god tid orientere naboerne
om, at du kører gylle. Du kan med
fordel tage højde for naboernes særlige
ønsker - mærkedage og fester. Du kan
sende en sms eller dele sedler rundt
til naboerne, så de ved, hvornår du
planlægger at køre gylle ud.
Begræns lugtgener så meget som
muligt. Når du udbringer gylle, bør du
planlægge det sådan, at du hurtigt
bliver færdig med udkørsel af gylle
til den enkelte mark eller gruppe af
marker, så lugtgenerne er kortvarige.
Tag også hensyn til vindretningen, når
det er muligt.

Du må ikke udbringe gylle på lørdage
samt søn- og helligdage på arealer,
der ligger nærmere end 200 meter fra
byzone og sommerhusområder samt
områder der i lokalplanen er udlagt til
boligformål.

miljøet. Brug nedfældning eller undgå
udbringning på skrånende arealer. Vær
opmærksom på, hvor der er risiko for
overﬂadeafstrømning direkte til grøfter,
vandløb eller søer, og hvor der ikke er
effektive bræmmer.

Vær lydhør overfor henvendelser og
klager fra naboer – det er vigtig viden,
som du kan bruge til at optimere fremgangsmåden næste gang.

Du skal udbringe gylle ved slangeudlægning, bruge nedfældning eller
lignende. På jord, hvor der ikke vokser
noget, skal du hurtigst muligt og inden
6 timer efter udbringning harve eller
pløje gyllen ned.

Tag hensyn til naturen
Vær opmærksom på, at du kun spreder
gyllen der, hvor den gavner afgrøden.
Hold afstand til søer, åer og vandløb
og undgå tab af næringsstoffer til

Fra høst og til 1. oktober må du udbringe gylle på arealer med overvintrende
fodergræs og på arealer, hvor der skal
være vinterrasp.
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Fra høst og til 20. oktober må du kun
udbringe fast gødning til arealer, hvor
der er afgrøder den følgende vinter.
Du kan undgå yderligere ammoniakfordampning – og dermed tab af kvælstof
– ved ikke at slangeudlægge gylle ved
høje temperaturer, tørre forhold og med
en afgrødehøjde på under 10-15 cm.
Du skal være særlig opmærksom på,
at der ikke sker uheld, når du pumper
gylle fra beholder til tank. Overvej også
hvordan du rengør udstyret, så du ikke
belaster miljøet.
Transport af gylle
Du skal køre fornuftigt og på en sådan
måde, at du generer den øvrige traﬁk

mindst muligt. Vælg veje hvor du
generer færrest. Når det er muligt så
hold ind til siden, så bilerne kan komme
forbi.
Du skal også sørge for, at traktor og
gyllevogn har rene lygter og reﬂekser.
Hvis føret er vådt og fedtet, skal du
skilte med glatføreskilt. Undgå spild på
vejene. Hvis du spilder, skal du rydde op
umiddelbart efter gylleudbringningen.

Sådan kan problemer løses
Har du spørgsmål eller der opstår
uklarheder kan det ofte klares ved
at tage en snak med andre berørte
parter. Hvordan opleves situationen
af naboen? Hvilke gode erfaringer har
kollegaerne gjort sig? Hvad mener
konsulenten, der skal til?

Hvis du skal transportere gylle og anden husdyrgødning over en afstand på
mere end 10 km. på vej skal det foregå
med lastbil. Under transporten skal
ﬂydende gødning opbevares i lukkede
tanke.
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