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Flydelag af Leca® 

bevarer gødningsværdien i 
gyllen til glæde for miljøet og 
landmanden

nedsætter lugtgener og 
risikoen for frostsprængninger

egner sig ikke som 
udklækningssted for flueæg

•

•

•

Saint-Gobain Weber A/S, Hinge og 
Ølst har:

Kvalitetsstyringssystem efter 
DS/EN ISO 9001:2000
Miljøstyringssystem efter
DS/EN ISO 14001:2004
Energiledelsessystem efter 
DS 2403:2001

Systemerne er certificeret af
Bureau Veritas Certification 
Denmark A/S

•

•

•

Leca® flydelag i
gyllebeholdere

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Anvisning i føring af logbog for overdækning på

beholdere med flydende husdyrgødning

Lovgivningen kræver fra 1. marts 2003 en fast over-

dækning på beholdere med flydende husdyrgødning.

Lovgivningen giver dog også mulighed for at etablere

anden tæt  overdækning, hvis der fra 1. februar 2003

føres logbog. Logbogen skal sikre, at der hele tiden

holdes øje med, at der en tæt overdækning på behol-

deren. Formålet med overdækningen er først og frem-

mest at reducere ammoniakfordampningen til et mi-

nimum.
Lovgivningen giver altså to muligheder :

- Fast overdækning, som er flydedug, teltover-

dækning eller lignende.

- Tæt overdækning, som er et naturligt flydelag,

halm, letklinker (Leca) eller lignende.

For beholdere uden fast overdækning skal der føres

logbog i overensstemmelse med Skov- og Natursty-

relsens anvisninger, som fremgår heraf. Kommunen

er tilsynsmyndighed, og det er strafbart at undlade at

føre logbog, hvor det kræves. Kommunen vil kræve,

at der etableres fast overdækning, hvis der konstate-

res mangelfuld overdækning på beholderen.

Det er brugeren af beholderen, som har ansvaret for,

at der er en tæt overdækning, og det er brugeren,

som skal føre logbog. Brugeren er den der tilfører

husdyrgødning til beholderen.

Hvis der er flere brugere, er det ejeren af beholderen,

som er ansvarlig for overdækning og logbog. Hvis ejer

ikke selv tilfører flydende husdyrgødning til beholde-

ren, påhviler ansvaret i stedet for, som hovedregel,

den bruger der tilfører den største mængde husdyr-

gødning. Der kan også indgås en skriftlig aftale, hvor

den ansvarlige bruger udpeges på anden måde. De

øvrige brugere skal kunne henvise til den ansvarlige.

Der skal føres én logbog for hver beholder, og der

skal foreligge en kortskitse, hvoraf placeringen frem-

går. Logbogen skal gemmes i mindst 5 år.

Hvornår er en tæt overdækning tilstrækkelig tæt?

Overdækningen skal dække hele beholderen, være

tæt og sammenhængende samt have en tør overflade

(i tørvejr). Den skal desuden være stabil i forbindelse

med blæst og kraftig nedbør. Hvis overdækningen

består af et naturligt flydelag, skal dette have en skor-

pet overflade og være fri for sprækker med  blank

gylleoverflade. Det er vanskeligt og kan være farligt

at måle flydelagets tykkelse, hvorfor der ikke kræves

en vurdering af flydelagets tykkelse. Det kan accep-

teres, at der ved indløbet er op til 3 m 2uden tæt flyde-

lag. Ved opbevaring af ajle kan der normalt ikke dan-

nes et naturligt flydelag. Der kan dog anvendes an-

den tæt overdækning f.eks. letklinker (Leca).

Hvad skal gøres, hvis den tætte overdækning

ikke er tæt?Hvis det konstateres, at hele eller dele af beholderen

ikke er dækket af en tilstrækkelig tæt overdækning,

skal der samme dag startes en reetablering. Hvis der

bestilles en entreprenør til at snitte halm og foretage

omrøring eller etablere anden form for overdækning,

skal arbejdet udføres hurtigst muligt. Overdækningen

skal være intakt senest 7 dage efter en mangelfuld

overdækning konstateres.
Hvor lang tid må en beholder være uden tæt

overdækning?
I forbindelse med tømning af beholderen kan det være

vanskeligt at etablere et nyt flydelag, og der accepte-

res en periode på 2 uger uden tæt overdækning. Ef-

ter omrøring og udbringning i øvrigt accepteres en

periode på 7 dage efter seneste omrøring eller kon-

stateret manglende overdækning.

Hvor ofte skal den tætte overdækning

kontrolleres?
Brugeren skal kontrollere overdækningen mindst én

gang hver måned. Hvis der er erfaringer med, at over-

dækningen på en beholder i perioder forsvinder helt

eller delvis i forbindelse med bestemte hændelser,

f.eks. omslag i vejret eller overpumpning af gylle, skal

kontrollen foretages oftere.

Brugers navn :

Beholder navn/nummer : 

Adresse :

Adresse :

CVR. nr. :

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning

Årstal og startdato for denne logbog :



�

   
   

  L
ec

a®
 fl

yd
el

ag
   

   
   

   
  i

 g
yl

le
be

ho
ld

er
e

Leca® flydelag som 
overdækning
Et godt flydelag reducerer ammoniak-tabet fra 
gyllebeholderen.

Landbrugets Rådgivningscenter har beregnet 
investering og økonomi i afdækning af gylle-
beholdere.

Det viser sig at være god økonomi for land-
manden at anvende løs Leca® som flydelag i 
gyllebeholderen. Det skyldes, at den mængde 
ammoniak der tilbageholdes i gyllen i stedet for 
at fordampe, har en gødningsværdi på ca. 15 kr. 
pr. m² beholder overflade.

I henhold til FarmTest - Bygninger nr. 1 - 2001, 
giver etablering af flydelag med Leca® en fortje-
neste på ca. 10 kr. pr. m² overflade om året.

Fordeling af Leca® 
flydelaget og omrøring
Et flydelag af Leca® fordeler sig selv på over-
fladen af gyllen efter få dage i gyllebeholderen. 
Kun øer af naturligt dannet flydelag hindrer 
denne fordeling.

Ønsker man at fremskynde fordelingen af Leca® 
kan det klares meget enkelt ved at omrøre gan-
ske få minutter.

For at flydelaget af Leca® kan opnå så lang 
en levetid som mulig er det vigtigt at de bund-
fældende sedimenter i gyllen røres op og 
pumpes ud ved så fyldt en gyllebeholder som 
muligt. Herved mindskes behovet for omrøring 
væsentlig når den sidste gylle skal pumpes op 
og dermed risikoen for at flydelaget af Leca® 
pumpes med.

�

Metoden er enkel, billig, hurtig og effektiv. 
Leca® ligger på grund af sin lave vægt som et 
flydende, lugtreducerende og varmeisolerende 
lag over gyllen.

Lugtgenerne fra gyllebeholderen reduceres 
væsentligt, og risikoen for frostsprængning af 
beholderen nedsættes betydeligt, begge dele 
til stor glæde for nærmiljøet.

Flydelag af Leca® egner sig ikke som udklæk-
ningssted for flueæg, derfor reduceres antallet 
af fluer i nærmiljøet også mærkbart.
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Sammendrag og
konklusion
Leca® nødder som flydelag er prøvet i 
1986-88 i gyllebeholdere, hvori der ikke 
dannes et naturligt flydelag.

Et flydelag af Leca® nødder kan ned-
sætte fordampningen af såvel væske                 
som kvælstof til under 25 % i forhold 
til gylle uden flydelag.

Et flydelag af Leca® nødder helt ned 
til 2 cm´s tykkelse fjerner lugtgener 
fra gylle, hvor der ikke dannes natur-
ligt flydelag.

Leca® nødderne dækker hele overfla-
den, også når det blæser kraftigt.

I modsætning til gylle uden flydelag 
er der ingen eller meget begrænsede 
isdannelse, når det fryser meget.

Af hensyn til fordampning og is-
dannelser synes en lagtykkelse på 
mindst 5 cm, som suppleres op efter 
behov, at være passende.

Det anbefales at anvende Leca® i 
kornstørrelse 4-10 mm for at imøde-
kommende driftsstop og tilstopning 
af slæbeslanger.

Prøveresultater
Uddrag af Prøverapport nr. 668 fra Statens 
jordbrugstekni- ske Forsøg er gengivet med 
ti l ladelse af 3. august 1988.

Pålægning.
Leca® nødderne leveredes løse i lastbil, 
som blæste Leca® nødderne op i gyllebe-
holderen. Leca® nødderne flød hurtigt ud 
og dækkede hele beholderens overflade og 
kunne derfor blæses op i beholderen fra ét 
sted.

Målinger og resultater.
I tabellen er vist resultater fra laboratoriefor-
søg med vand og med svinegylle.

Vigtig!
I takt med udviklingen af nye gyllespredere er 
pumpekapaciteten øget væsentlig. Denne ud-
vikling betyder at der skal passes ekstra meget 
på når der pumpes gylle fra beholderen over i 
gyllesprederen. Få sekunders uopmærksomhed 
kan medføre tilstopninger og tab af flydelag.

Fri væske
Leca® nødder

� cm 5 cm 10 cm

Fordampning fra vand, kg/m² x døgn
Forholdstal, fri væske = 100

5,8
100

5,9
103

6,4
112

4,3
75

Fordampning fra gylle, kg/m² x døgn
Forholdstal, fri væske = 100

3,2
100

1,0
31

0,7
23

0,6
19

Reduktion af NH4-N, g/m² x døgn
Forholdstal, fri væske = 100

13,2
100

4,0
30

3,1
24

2,6
19

Fordampning af total N, g/m² x døgn
Forholdstal, fri væske = 100

11,6
100

3,3
28

2,4
21

2,9
25

Fordampning af væske og kvælstof ved forskellige lagtykkelser af Leca® nødder
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Hvor meget Leca®

skal der bruges?
SjF Prøverapport nr. 688 anbefaler, at der 
udlægges en tykkelse på mindst 5 cm Leca® 
nødder.

Det er dog hensigtsmæssigt at påføre 10 
cm Leca®. Hvis flydelaget efter en årrækkes 
tømninger er reduceret til ca. 4 cm, supple-
res det op til ca. 10 cm igen.

Eksempel:
Til en gyllebeholder på 2000 m³, hvor der 
skal etableres et flydelag på 10 cm, skal der 
anvendes ca. 50 m³ Leca®.

Gyllebeholderen i ovennævnte eksempel 
har en overflade på 500 m². Værdien af den 
tilbageholdte ammoniak kan derfor i henhold 
til FarmTest beregnes til 5.000 kr. /år.

Hvad er Leca®?
Leca® består af tusinde små lukkede, luft-
fyldte celler, hvor cellevæggene er hårdt-
brændt tegl. Skulle der slippe enkelte korn 
med ud ved tømning af beholderen, sker der 
ikke noget ved det - tværtimod. Leca® har 
jordforbedrende egenskaber.

Leca® kan leveres løst aftippet på fast grund 
og placeres i gylletanken med en rendegra-
ver, frontlæsser eller lignende.

Leca® kan også leveres i bil med blæserag-
gregat, hvor man gennem fleksible slanger 
blæser Leca® direkte op i gyllebeholderen 
- op til 30 meter fra vognen.

Til efterfyldning kan Leca® leveres i 100 liters 
plastposer på paller. Hver palle indeholder 3 
m³ Leca®. Der kan også vælges at få leveret 
Leca® i big bags á 2,5 m³.

Leca® kan bestilles gennem byggevarefor-
handlere over hele landet.

Leca® volumen m³

Tankvolumen

m³

Diameter

m

Overflade

m²

Leca® lagtykkelse

5 cm 7,5 cm 10 cm

1.000 18 �50 13 19 25

�.000 �6 500 25 38 50

�.000 �1 750 38 56 75

I tabellen er beregnet hvor mange m³ der skal anvendes til en gyllebeholder 

når totalhøjden er 4 meter.

Saint-Gobain Weber A/S
Ekspedition
Randersvej 75, Hinge
8940 Randers SV
Tlf.: 87 61 02 01
Fax: 87 61 02 05
E-mail: weber@weber.dk

Saint-Gobain Weber A/S
Leca® Byggeinformation
Silovej 3, Karlstrup
2690 Karlslunde
Tlf.:  56 18 18 56
Fax: 56 18 18 02
E-mail: leca@weber.dk

www.weber.dk/leca

Hensigten med brochuren er at videregive nyttige erfaringer om Leca® produkternes egenskaber og anvendelse. 

Informationerne er udarbejdet som forslag til brug for de ansvarlige ved den enkelte opgaves projektering og 

udførelse.

Saint-Gobain Weber A/S påtager sig ikke ansvar for dimensionering, projektering eller noget juridisk ansvar 

for de vejledende informationer indeholdt i denne brochure.
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