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Kampagnetilsyn 2019
Mulig tilsynspligt på mindre husdyrbrug
Baggrund
Kommunen skal hvert år gennemføre 2 tilsynskampagner, jævnfør §7 i tilsynsbekendtgørelsen1.
En tilsynskampagne er en afgrænset tilsynsindsats, rettet mod en branche eller et tema.
Herning Kommune, Miljø og Klima, Landbrugsteamet, har i 2019 gennemført kampagnetilsyn med fokus på mindre husdyrbrug, som muligvis er omfattet af krav om regelmæssigt
tilsyn.
Det forventes, at der i kommunen kan være flere husdyrbrug med aktiviteter, som er omfattet af reglerne om regelmæssigt miljøtilsyn, end dem, der i dag føres tilsyn med, og at
der på disse ejendomme kan være miljøproblemer.
Kampagnen i 2019 er rettet mod mindre husdyrbrug, typisk med hestehold eller kvæg,
men også andre dyretyper er medtaget.
Husdyrbrugene er dels fundet via udtræk fra CHR2, sammenlignet med kommunens registrering, dels ved oplysninger, som kommunen løbende modtager samt ved søgning via
diverse hjemmesider.

Mål
Målet med tilsynskampagnen er dels at informere ejerne af husdyrbrugene om hvornår
der er krav om miljøtilsyn samt at føre tilsyn med en række udvalgte mindre husdyrbrug,
så det dels kan afgøres, om der er tilsynspligt, samt at kontrollere, at relevante krav på
miljøbeskyttelsesområdet er overholdt.
Det gælder generelt, at krav i forhold til lovgivningen på husdyrområdet gælder for alle
brug med erhvervsmæssigt dyrehold, også selvom disse er fritaget for miljøtilsyn.
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Bekendtgørelse nr. 1536 af 9/12/2019 om miljøtilsyn
CHR: Miljø- og Fødevareministeriets Centrale HusdyrbrugsRegister, hvor alle besætninger skal
være registreret.
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Beskrivelse af tilsynskampagnen
Kommunen har i 2019 skrevet ud til ejerne af i alt 111 dyrehold, hvor der er blevet informeret omkring hvornår der er krav om regelmæssigt miljøtilsyn.
Der er indkommet svar fra omkring 20, hvorfra 10 ejendomme fremadrettet nu er tilsynspligtige.
Der er indsendt 5 anmeldelser på undtagelse fra krav om godkendelses- og tilsynspligt.
Som udgangspunkt er der godkendelses- og tilsynspligt, hvis der på et husdyrbrug er mere end 100 m2 produktionsareal, hvor dyrene kan opholde sig og kan afsætte gødning, eller hvis dyreholdet er godkendt efter de tidligere regler om antal dyr.
Dog er der for visse ekstensive dyrehold undtagelser fra grænsen på 100 m2 produktionsareal, så kravet i stedet er på henholdsvis 175 m2, 200 m2 eller 300 m2, alt efter dyretyper.
Af de resterende, som ikke har svaret, er der udvalgt 10 dyrehold, hvor der i 2019 er gennemført et fysisk tilsyn.

Tilsynskampagnens resultat
Fra tilsyn på de 10 ejendomme fremkom følgende:
 4 anmelder om undtagelse fra krav om godkendelse / tilladelse (mindre end 175
m2, 200 m2, 300 m2 produktionsareal, afhænger af dyretype).
 3 ansøgninger om §16b tilladelser, som fremadrettet er underlagt krav om regelmæssigt miljøtilsyn.
 14 indskærpelser, se detaljer i skemaet nedenfor.
I oversigten fremgår den hovedaktivitet, der den 21-04-2020 er registeret på de enkelte
brug.
Hovedaktivitet

Konstateringer, håndhævelser m.v.

HG1_2 (ikke godkendelsespligtigt landbrug)




Der skal fremsendes et kort over de sidste 3 års
placeringer af markstakke
Dyreholdet / produktionsarealet skal anmeldes til
kommunen

L03 (landbrug med blandet dyrehold)

Ingen håndhævelser

L03 (landbrug med blandet dyrehold)






H16bu (§16 b tilladelse uden



Dybstrøelse fra hestebokse må ikke lægges i
markstak.
I staldene, hvor der er flisegulv, skal der laves
fast bund eller gulve, udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som
kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber.
Husdyrholdet skal anmeldes efter bekendtgørelse
om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring
og anvendelse af gødning.
Der skal fremsendes et kort over markstakkens
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BAT)



placering de sidste 3 år.
Der skal ansøges om ændret bygningsanvendelse.
Overproduktion af dyr på ejendommen, som skal
nedbringes til det tilladte niveau.

HG1_2 (ikke godkendelsespligtigt landbrug)

Ingen håndhævelser

L03 (landbrug med blandet dyrehold)






Indskærpelse for manglende anmeldelse af dyrehold.
Krav til ansøgning om ændret bygningsanvendelse samt færdigmelding.
Indskærpelse for afbrænding af affald
Indskærpelse for ukorrekt opbevaring af olie

HG1_2 (ikke godkendelsespligtigt landbrug)

Ingen håndhævelser

L03 (landbrug med blandet dyrehold)

Ingen håndhævelser

H16bu (§16 b tilladelse uden
BAT)




Indskærpelse: ændret bygningsanvendelse af
maskinhus
Indskærpelse: Indsendelse af §16b tilladelse til
dyreholdet.

HG1_2
Det kan konkluderes som forventet, at der er flere husdyrbrug i kommunen, som skal have
regelmæssigt tilsyn, end dem, der er registreret. Derudover kan det konkluderes, at der er
væsentlige miljøforhold på disse husdyrbrug, som skal reguleres.

Bemanding og økonomi
Der er opkrævet brugerbetaling for kampagnetilsynet, udført på husdyrbrug, der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen.
Tilsynskampagnen er udført af Miljø og Klima, Landbrugsteamet.
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