Tilsynskampagne på Landbrug 2016
Indretning af møddingsplads og opbevaring af fast gødning på landbrug med
dyrehold i størrelsen 3 til 15 dyreenheder
Ringsted Kommune har i 2016 valgt at føre en tilsynskampagne med fokus på indretning af
møddingspladser og korrekt opbevaring af fast gødning.
Baggrund
I henhold til Miljøministeriets tilsynsbekendtgørelse skal alle kommuner hvert år udføre to
miljøtilsynskampagner rettet mod kommunens industrivirksomheder og landbrug med dyrehold med mere end 3 dyreenheder (DE). Hensigten med kampagnerne er at påvirke
virksomhedernes adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse i
kommunen.
Ringsted Kommune oplever regelmæssigt problemer med indretning af møddingspladsen
og/eller opbevaring af fast gødning på især de mindre husdyrbrug. På den baggrund har
kommunens miljøteam i 2016 valgt at lancere en tilsynskampagne med fokus på dette
område.
Formål
Kommunen ønsker at øge opmærksomheden omkring korrekt opbevaring af fast gødning,
således at det sikres, at ammoniak ikke spreder sig til omgivelserne, og at overfladevand og
grundvand ikke forurenes.
Målgruppe
Kommunen har valgt at fokusere kampagneindsatsen på de mindre husdyrbrug, da det
oftest er på de mindre landbrug, kommunen oplever, at der er problemer med møddingsforholdene.
Gennemførelse
Igennem oplysning, dialog samt fysiske tilsyn vil Ringsted Kommune sætte fokus på de gældende miljøregler på området, som er beskrevet i kapitel 5 i husdyrgødningsbekendtgørelsen
(bek. nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilageopbevaring m.v.).
Hvornår?
Kampagnen gennemføres i efteråret 2016.
Hvem?
I Ringsted Kommune har vi ca. 41 mindre husdyrbrug med 3 til 15 DE. Kampagnen vil omfatte 20 % af disse svarende til ca. 8 landbrug. Kommunen har listet landbrugene i forhold til
deres miljøscore, og kampagnetilsynene vil koncentreres om tilfældigt udvalgte landbrug med
en miljøscore over 2,5.
Informationsmateriale
Kommunerne i Region Sjælland har lavet en pjece med information om korrekt opbevaring af fast husdyrgødning.
Yderligere oplysninger
Ønskes yderligere oplysninger om kampagnen, kan landbrugsmedarbejder Merete Mygind
kontaktes på telefon nr. 5762 6378.

