Kontakten mellem kommunerne og landbruget
Holstebro Farmers.dk

Miljøgodkendelser

Tilsyn

Tilsynsrapporter fra kommunen.

Landmænd og konsulents kommentarer til Holstebro Farmers

Brugervenlig

Miljøtilsyn A – Z

Visualisering

Typiske fejl

Gør
miljøkonsulenterne
”overflødige”

Service / dialog

Stabilitet /
opdateringer

Registrering

Egen side

Tilgængelighed

Tilmelding /
framelding nyheder

Mere reklame ved
kontakt

Holstebro Farmers (Miljøtilsyn A-Z, gyllebeholder)

Indretningskrav (afstande, indretning, materialer, osv.)

Byggeblad

Typiske fejl

Er miljøgodkendelsen forståeligt?
kommentarer fra landmænd og konsulent
For mange
gentagelser

Sværhedsgraden /
For mange detaljer

Hvad kan jeg
nøjes med at læse ?

Svært at bevare
overblikket

Hvilke vilkår
er gældende ?

Manglende ejerskab

Hvem er modtageren ?

Få en udenforstående
til at læse udkastet

Pixi-udgave

Visualisering ?

Informationsmateriale

Opstart /
afslutningsmøde

Varslingen

ros

Ensartet

Tilsynet
Tilsynet

Attitude

Viden om landbrug.

Udøvelse af magt

Landmandens situation

Ændringer af tilladelser.
Lov aldrig noget ved et
tilsyn, men forbered
dem på hvad der skal
ske.

Dialog / samarbejde

Proportionalitet
- Hvad er væsentligt ?
- Hvor alvorligt er det ?

Rådgivning / information

Tilsynsrapporten fra kommunen.
Kort tid mellem tilsyn og tilsynsrapport. (Huske hvad der blev talt om).

Kort og præcist

Sammenhæng mellem tilsyn og tilsynsrapport

Skematisk hvis muligt, eventuel visualisering

Formidling

Opfordring præciserer tilladt dyrehold

Eksempler på svær tilgængelig tekst i miljøgodkendelsen
”Oplag af ensilage i markstak kan under visse omstændigheder medføre risiko for
punktkildeforurening grundet udvaskning af næringsstoffer eller organisk stof til
vandmiljøet. Risikoen herfor afhænger af flere faktorer, såsom manglende fortørring,
uhomogene blandinger, lille absorptionsevne i blandingselementer, hurtig saftafgivelse fra
foderemner eller lille tørstofprocent i udgangsmaterialet. Ved saftafgivelse fra ensilage i
markstakke er der risiko for udvaskning af næringsstoffer til sårbart vandmiljø eller
eksempelvis vandindvindingsanlæg. Risikoen herfor stiger ved anvendelse af samme
ensileringsareal år efter år. Jvf. BREF-dokumentet er det BAT, at placerer f. eks.
gødningsstakke på skiftende lokaliteter på en sådan måde, at punktkildeforurening og
afstrømning til følsomme receptorer reduceres. Det er Kommunes vurdering, at der i
denne kontekst er visse ligheder mellem ensilage- og kompost markstakke. I forbindelse
med etablering af ensilage markstakke kan der desuden forekomme lugt- og støjgener i
forbindelse med ensilering og efterfølgende foder afhentning og evt. foderblanding, hvilket
kan være til gene for f.eks. naboer.”

Eksempler på svær tilgængelig tekst i miljøgodkendelsen
”Den ansøgte drift af anlægget, vurderes ikke at ville påvirke det pågældende
habitatområde og dets udpegningsgrundlag på en måde, der hindrer målopfyldelse
for habitatområdet og det kan ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt
grundlag dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en
påviselig biologisk ændring af området, selv om beskyttelsesniveauet er overholdt”

”Det er derfor Kommunes vurdering at olie og kemikalier skal opbevares i egnede
mærkede beholdere på oplagsplads med impermeabel belægning, uden mulighed for
afløb”
”Ifølge ansøgningen udleder husdyrbruget 282 kg N/år mindre end det lovpligtige krav
foreskriver”.

Detaljer og gentagelser i miljøgodkendelsen
Mange gentagelser

Besætning angivet 7 (8) gange i godkendelsen
Størrelse på nye bygninger angivet 5 gange.

Detaljeret
(Husdyrgodkendelse.dk)

Bedriftens andel af fosforudledningen på 0,0143 % vil
ikke påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Der må maks. udspredes 52017,33 kg N på
udspredningsarealerne.

