Tilsynskampagne jf. Tilsynsbekendtgørelsen nr. 1441 af 2. december 2015.
§7 stk. 2: Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt en gang om året den samlede konklusion af
sin indsats i forbindelse med tilsynskampagner, herunder mål og effekter.

RAPPORT
Tilsynskampagne – Tilstrækkelig opbevaringskapacitet – Oktober/November 2015.
Baggrund
I Vesthimmerlands Kommune har de seneste par år erfaret, at flere opbevaringsanlæg har
været overfyldte. Vi har derfor fundet behov for at gennemføre en kampagne med fokus på
tilstrækkelig opbevaringskapacitet.
Husdyrbrug eller andre landbrugsbedrifter, der oplagrer husdyrgødning eller afgasset
vegetabilsk biomasse, skal opbevaringsanlæg have en kapacitet, der er tilstrækkelig til at
udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i kapitel 10 og 11 jf.
husdyrgødningsbekendtgørelsen1.
Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel.
Kravet kan dog være reduceret til 7 mdr. på kvægbrug med mange udegående dyr. Tilførslen
opgøres som den mængde husdyrgødning, der produceres på ejendommen, samt den mængde
vaskevand og ensilagesaft der ledes til ejendommens opbevaringsanlæg. Hvis der ikke er
tilstrækkelig kapacitet på ejendommen, kan kravet opfyldes ved, at der foreligger skriftlige
aftaler om levering af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom, til et fælles
biogasanlæg eller lignende. Aftalerne skal være skriftlige, og opbevaringsaftaler skal have en
varighed af mindst 5 år.
Mål
Målet for kampagnen er dels at få eventuelle overtrædelser lovliggjort og dels at få gjort
husdyrbrugerne opmærksomme på, at kommunen har fokus på tilstrækkelig
opbevaringskapacitet med henblik på at reglerne overholdes. Det er hensigten med
kampagnen at husdyrbrugene bliver opmærksomme på vigtigheden i at have tilstrækkelig
opbevaringskapacitet.
Resultat af kampagnen
Kommunens landbrugsteam har i oktober 2015 kontaktet 15 husdyrbrug, hvor vi har
registreret en kapacitet under 9 måneder. Vi bad om en dokumentation for tilstrækkelig
opbevaringskapacitet.
På 2 husdyrbrug var der ikke tilstrækkelig kapacitet og der er derfor indgået nye skriftlige
aftaler, og der er nu en kapacitet på mere end 9 måneder begge steder. I 6 tilfælde er det
dokumenteret ved skriftlige aftaler, at der her er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. I de
resterende tilfælde har vi ændret vores registrering til de faktuelle forhold for dyreholdets
størrelse og sammensætning samt anlæg. Herved er der også her tilstrækkelig
opbevaringskapacitet.
Effekt
De fleste husdyrbrug har tilstrækkelig opbevaringskapacitet, men der er sat fokus på at indgå
skriftlige opbevaringsaftaler, hvis ikke der på husdyrbruget er tilstrækkelig kapacitet og at
kommunen skal have en kopi af disse aftaler.
Konklusion
1

Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold,
husdyrgødning, ensilage m.v.

Ved at kommunen holder fokus på tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved kommende tilsyn
sikres at reglerne i fortsat grad overholdes og at indgåelse af skriftlige opbevaringsaftaler ved
behov bliver en del af husdyrbrugets daglige drift og rutiner.
På sigt skal fokus på dette område forebygge overfyldte anlæg med fare for forurening af
omgivelserne.

