Referat for Landbrugsrådsmøde den 7. december 2011
på Herning Rådhus
Deltagere (inviterede):
Fra Herning Kommunes Teknik og Miljøudvalg: Christen Dam Larsen, Jens-Bernhard Knudsen
Fra Herning Kommune: Anders Debel, Lene Kimø, Kirsten Brødbæk
Fra Familielandbruget Midt-Vest: Karsten Stubben, Anders Just, Birger Jensen
Fra Hedens landboforening: Anders Laursen, Jørgen S. Poulsen, Kurt Ebbesen
Fra Heden og Fjorden, Landbrugscenter: Kjeld Nørgaard, Johannes Elbæk
Referent: Kirsten Haugaard Wermuth, Herning Kommunes Landbrugsteam

Punkter:
1. Velkomst ved Christen Dam-Larsen
Anders Debel: Præsentation af den nye organisation i Teknik & Miljø – Se Power Point oplæg med
diagram.

2. Strategi for vedligeholdelse af mindre kommunale veje ved Tommy Jonassen
Tommy Jonassen: Mindre veje i kommunen udgør 500-600 km veje ud af et samlet vejnet på ca.
2.000 km veje. På de mest trafikerede veje køre der mere 15.000 biler i årsdøgn trafik mens der på de
mindste veje kører mindre en 50 biler i årsdøgn trafik. De små veje har en mindre prioritering i
vedligehold i forhold til de store befærdede veje. Der er desværre ikke økonomiske midler til at
gennemføre en fornuftig vedligehold af de mindre veje og derfor udføres der lappeløsninger på disse
veje. Dette kan godt gå i en periode, men har ikke nogen fremtid for sig. Specielt har de sidste 2 års
vintre medført en voldsom nedbrydning af vejene. Der sker en opgradering af lapning af vejene, ved at
der indføres nogle ekstra asfaltlappehold fra næste år. Vejområdet er afhængig af trafikanter som
melder ind. Der er et link på hjemmesiden til at melde ind, hvor der eksempelvis er huller i vejen (Giv
et Praj), udover huller i vejen kan udhængende grene også meldes ind. Link:
http://www.affaldsweb.net/ngo/bjorneklo/map_praj.php
For grusveje: Det er tilbudt at lodsejere kan indgå et samarbejde med Herning Kommune om
vedligehold af vejene. Der er ikke indkommet nogen henvendelser og ønsker modtages også.
Anders Just: Hvad er betalingen for vedligeholdelsen af vejen, hvis lodsejere overtager? (større
grusveje) og hvem skal man henvende sig til?
Tommy Jonassen: Man skal henvende sig til Peter Dalsgaard i Drift – telefon nr. 96288391 mail:
dpvpd@herning.dk
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Johannes Elbæk og Christen Dam-Larsen: Ønsker at betingelser og økonomi til vedligeholdelse er
fastlagt.
Tommy Jonassen: Det svinger for meget fra vej til vej til at kunne fastligge egentlige retningslinjer.
Dette kan udredes efter henvendelse.
Christen Dam Larsen: Det handler om at få mere service for pengene og få pengene til at række
længere. Der er sket privatisering af nogle få veje, men lovgivningen har stoppet yderligere
privatisering.
Jørgen Poulsen: Vigtigt at have snerydningen klar til vinteren, prioriteret i A-B-C-veje.
Tommy Jonassen: Med hensyn til C-veje kommer der snerydning når der er meget sne og når de
andre veje er ryddet. Hvis man vil mere end det kommunen kan tilbyde skal man selv tage initiativ.
Der skal ligge en aftale mellem lodsejerne på vejen, hvis man selv sørger for snerydning på vejen
ellers er det ikke muligt for kommunen at reagere hvis der er folk der ringer om manglende
snerydning.
3. Orientering om ansøgningspuljen til naturpleje på privatejede arealer (Lise Kjær Poulsen, NGO)
Lise Kjær Poulsen: Formål at øge og bevare diversiteten i kommunen. Der er sat 250.000 kr. af til at
pleje privatejede naturarealer, omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Der støttes med op til 50 % af
projektomkostningerne, som f.eks. materialer og maskintimer. Der gives ikke tilskud til lodsejerens
egen tid. Der prioriteres i ansøgningerne efter en række kriterier. I 2012 prioriteres projekter langs
med vandløb højt. 1. april 2012 er ansøgningsfrist, og det er et krav at projektet afsluttes i 2012.
Første år projektet kørte blev alle pengene brugt, indeværende år er kun halvdelen brugt. Områder
der kan indgå i projekterne skal være § 3 områder. Ring ind hvis folk har arealer og ønsker dyr på
dem, men ikke selv har dyr eller kontakter til dyreholdere. Natur og Grønne Områder har folk på liste
som har dyr til afgræsning af arealer.
Kjeld Nørgaard: Kan man få tilskud, hvis man får tilskud andre steder henne.
Lise Kjær Poulsen: Nej, ikke hvis man modtager andre projekttilskud. Der kan ses mere i folder som er
vedlagt referatet.

4. Muligheder for bortskaffelse af risikoaffald på genbrugspladserne og Administration af
genbrugspladsgebyret – herunder de nye regler (Bjarne Kallesø, Genbrug & Affald)
Bjarne Kallesø: Medicin (Risikoaffald) fra landbrug svare til ikke til noget fra husholdningen. Derfor kan
det ikke afleveres på genbrugspladsen. Der anvises til private aktører til bortskaffelse af risikoaffald.
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Kjeld Nørgaard: Hvad med sprøjtemidler som ikke er lovlige mere?
Bjarne Kallesø: Det står på hjemmesiden hvem der modtagere sprøjtemidler
http://www.herning.dk/Erhverv/Affald/Hvem%20kan%20behandle%20affaldet.aspx som linker videre
til https://www.affaldsregister.mst.dk. Hvis man skal finde transportører af farligt affald, skal man
vælge alle i Affaldsfraktion - og dernæst transportører og klik af ved farligt affald.
Anders Just: Hvad med dem som ikke har så meget risikoaffald?
Bjarne Kallesø: De kan entrere med en privat aktør, som så kun henter når det er nødvendigt og
dermed betaler de kun for det afhentes. Som landbrug må man godt aflevere visse ting på
genbrugspladsen, dog skal der udleveres kvittering ved aflevering af farligt affald. Derudover kan bl.a.
afleveres bigbags, fodersække, lysstofrør og varmepære uden kvittering. Dog hvis man kommer med
en helt trailerfuld af bigbags eller fodersække, kan pladsmanden godt kommentere det. Der tages ikke
i mod landbrugsplast – dette skal køres på Østdeponi.
Anders Just: Det er svært at komme af med landbrugsplast for de små landbrug. Hvor skal man så
gøre af det? Både i Ringkøbing-Skjern - og Lemvig Kommune kan man aflevere landbrugsplast på
genbrugspladserne
Bjarne Kallesø: Man kan selv køre det ned til Østdeponi. Det er en dyr fraktion at håndtere.
Landmænd betaler samme gebyr som kontorfolk og genbrugspladserne er ikke beregnet til erhvervet.
Genbrugspladserne er tiltænkt til de almindelige borgere, de erhvervsdrivende må bruge private
aktører hvis de har andre fraktioner end det som kan forekomme i husholdningen.
Karsten Stubbe og Anders Just: En løsning på landbrugsplast kunne være at man en gang om året
kan komme af med det, hvor det bliver sat en container op til det. Der er forskel på at køre til Ørnhøj
Genbrugsplads eller til Østdeponi. Det betyder ikke noget at betale 150 kr. om året og så komme af
med plasten på et specifikt tidspunkt om året.
Christen Dam-Larsen: Måske vi kunne finde en bagatelgrænse for nogle af fraktionerne.
Bjarne Kallesø: Gamle regler for affaldsgebyrer: Alle betaler affaldsgebyrer – man kan søge om
fritagelse, dog skal man stadig betale administrationsgebyr. For landbrug er erhvervsgebyret 990 kr..
Nye regler: Gælder for 1. jan 2012 og hvis man vil have adgang skal man tilmelde sig på forhånd. Det
koster 150 kr. ex. moms. pr. besøg på alle pladser.
Der gælder de samme regler for fraktioner som før 1. jan 2012. Der er adgang for biler (3500 kg) med
trailer. Der er valgt en sms – løsning til styring af besøgene. Man skal sende en sms og har derefter
adgang i en time. Tilmelding skal ske på hjemmesiden www.erhvervsaffald.dk, tilmelding kan også ske
ved at sende en sms med selskabets P-nr.
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Birger Jensen: hvad med dem som ikke kan bruge sms? Kan man købe klippekort?
Bjarne Kallesø: Der kan ikke købes klippekort og fra 2013 kan man køre på tværs af alle
kommunerne. Der er kun virksomheder til at betale, derfor er der valgt denne løsning, da den er
billigst. Hvis man ikke ønsker at bruge sms, må man finde en privat aktør.
Birger Jensen: Der står på sedlen at hvis man kommer med erhvervsaffald uden at have tilmeldt sig
så bliver man politianmeldt.
Bjarne Kallesø: Det er håndhævelsen på denne regel – men politianmeldelsen er yderste konsekvens.
Der skal spørges i indgangen. Hvis man køre ind på pladsen skal man først have tilmeldt sig via SMS.
Anders Just: Er det lovligt at bestille en container, der er dobbelt så stor end man har brug for?
Bjarne Kallesø: Det må man godt, men det må kun bruges til husholdningsaffald og ikke
erhvervsaffald.
Christen Dam-Larsen: Det er kompliceret område, hvor der er kommet mange nye love indenfor de
sidste par år. Det er ikke sikkert det er den endelige løsning, da der kan komme nye regler igen. Det
er pt. den smidigste løsning.

5. Status på:
a. Overproduktionssager (Kirsten Brødbæk, Landbrugsteam)
Kirsten Brødbæk: Der er udført 236 tilsyn i 2010, fordelt på 210 landbrug.
Der er 11 sager om overproduktion af husdyr i 2011 – ingen sager er afgjort. Straffen for
overproduktion er konfiskation af økonomisk fordel og bøde. Miljøstyrelsen er konsulteret via
advokaten som køre sagerne. Miljøstyrelsen også usikker på bødestørrelse. og konfiskationerne.
Tallene til beregning af konfiskationen er DB1 tal. Herning Kommune har retningslinjer for hvornår der
politianmeldes og det er altid en konkret vurdering som vendes på møder. Usikkerheder omkring tilladt
dyrehold kan være af betydning ved vurderingen af hvornår der sker anmeldelse af overproduktion.
Tvivlen kommer altid landmanden til gode. Der ses ikke lempeligere på en overproduktion bare fordi
man er igen med at søge.
Birger Jensen: Håber ikke sagerne lige foreløbig skal afgøres da bødestørrelserne er meget store.
Kirsten Brødbæk: Det er ikke noget vi i kommunen styre, anklageren afgør hvilke sager der afgøres
hvornår og vi har heller ikke noget at sige mht. til bødestørrelse.
Der er i 2011, 4 sager vedr. forurening: Udbringning af gylle på frossen jord og udløb af
vaskevand/ensilagevand i vandløb.
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b. Miljøgodkendelser/anmeldelser (Kirsten Brødbæk, landbrugsteam)
Kirsten Brødbæk: Nye afgørelse om dyretryk fra Miljøstyrelsen i sommer 2010. Alle sager hjemvises,
fordi der skal tages hensyn til dyretryk som kom i marts 2011. Baggrunden for dyretrykstallene er
CHR, som ikke tager højde for uudnyttede miljøgodkendelser og sager i Natur og Miljøklagenævnet.
Natur og Miljøklagenævnet er højere instans end Miljøstyrelsen og derfor kan de træffe den afgørelse.
Miljøstyrelsens første udmelding er, at stigning på under 5 % er acceptabelt pga usikkerheder i CHR.
Alle oplande i Herning Kommune er under 5 %. Natur – og Miljøklagenævnet kommer med en ny
afgørelse om dyretrykket i november 2011. Natur – og Miljøklagenævnet afgør, at Miljøstyrelsens
afgørelse om dyretryk ikke er korrekt. Konklusion: En stigning er en stigning. Til Ringkøbing-fjord og til
Limfjorden er dyretrykket stigende og der må derfor ikke ske udvaskning mere end fra et plantebrug.
Dette medfører krav som flere efterafgrøder og nedsat husdyrtryk. De nye dyretryks-tal kommer snart
(lover Miljøstyrelsen) og Miljøstyrelsen har lovet snart at sende en vejledning ud på området. Hvis der
ligger aftalearealer i de oplande med stigende dyretryk, så er konsekvensen nu, at der skal laves en §
16 miljøgodkendelse til dem. Sagsbehandlingen af godkendelserne fortsætter og der kræves
dokumentation fra ansøger på, at de kan overholde plantebrugsudvaskningen, som er det nye krav fra
Natur og Miljøklagenævnet. Det nye IT-system (www.husdyrgodkendelse.dk) fungerede ikke i første 3
måneder efter det blev lanceret med det resultat, at godkendelserne lå mere eller mindre stille.
Se Power Point oplægget for opgørelsen over afgjorte og indkommende godkendelser, tilladelser og
anmeldelser.
Det er kommunens beslutning, hvilke godkendelser der sendes ud af huset til konsulenter og hvilke
der bliver i huset. Emnet er pt. ikke relevant for tilsyn. Det vurderes ud fra sagens kompleksitet, hvilke
der sendes til konsulenterne.
Christen Dam-Larsen: Det har været en politik før i tiden at nogle opgaver sendes ud af huset. Så
helst at vi kunne holde det i kommunen, men har ikke været muligt.
c. Sager i klagenævnet (Kirsten Brødbæk, Landbrugsteam)
Kirsten Brødbæk: Der er 18 sager i Natur og Miljøklagenævnet som ikke er afgjort, den ældste er fra
september 2008. Ud af de 18 er 5 sager fra 2009 og resten fra 2010. Natur og Miljøklagenævnet har
opnormeret, derfor sender de ikke bare hjem til fornyet behandling, men vil i stedet forsøge at rettet
godkendelserne/tilladelserne til.
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6. Tilsyn
a. Krydsoverensstemmelse (KO) (Kirsten Brødbæk, Landbrugsteam)
Kirsten Brødbæk: Der er 117 KO-krav i år. Overdækning af markstak bliver sandsynligvis et nyt krav
næste år. Indtil videre har det været en vurdering af om en markstak kan overholde tørstofprocenten
eller ej, som har afgjort om en markstak blev indmeldt til KO. Indrapporterede krav i 2011 fra Herning
Kommune
− 13 stk. manglende vandingstilladelse/ indberetning af forbrug af vand
− 3 stk. udækkede markstakke
− 1 stk. utæt rør mellem gyllebeholder og staldanlæg
− 3 stk. udbringning på frossen jord
− 1 stk. sprængt rør fra malkerum
b. Brugertilfredshedsundersøgelse (Anders Debel)
Anders Debel: Herning Kommune har foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse som stikprøve
blandt virksomheder og landbrug, der har fået et miljøtilsyn. 23 landbrug er blevet spurgt om deres
tilfredshed omkring tilsynene. Der er generelt tilfredshed med tilsynene. Der er ikke sammenhæng
mellem tilfredshed og håndhævelser. Det vidner om forståelse for det vi laver og et vist udbytte af
tilsynet. Forbedringer: øge forståeligheden af nogle af de breve og rapporter vi sender ud og ønsker,
at medarbejderne skal have lidt større kendskab til den branche, der køres tilsyn på. Der er lavet
pressemeddelelse på det. Link til pressemeddelelsen på Herning Kommunes hjemmeside:
http://www.herning.dk/Erhverv/Nyheder/2011/November/Tilfredse%20virksomheder%20og%20landbr
ug.aspx
Kjeld Nørgaard: Hvad med MMS, hvordan går det?
Anders Debel: Når der de første 50 stk. landbrug er med, vil kommunen gå ind og give vores bidrag.
Ligger pt. på 40 stk. tilmeldte. Der, hvor der er kørt tilsyn på ejendommen med MMS ser vi en fordel
og dermed en rationalitetsgevinst. Opfordrer landboforeningen til at spille aktivt med.
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7. Fremtidens vedligeholdelse af vandløb – Fremtidens udfordringer med vandløbslovens krav
om både miljø og vandafledning i forhold til mulige klimaforandringer og de kommende
vandplaners krav om ændret vedligeholdelse. (Søren Brandt, Herning Kommunes
Vandløbsteam og Sten Laursen, Videnscentret for Landbrug, Skejby)
Søren Brandts indlæg: Se Power Point-oplæg
Søren Brandt: Der er snart en ny runde med udbud med vandløbsvedligeholdelse – hvor der også er
lejlighed til at diskutere nye muligheder. Der er 200 km vandløb i Herning Kommune der skal have
ændret vedligeholdelse ifølge de nye vandplaner. I forbindelse med oversvømmede arealer er der kun
erstatning til landmænd – ikke til f.eks. kommunale arealer og campingpladser
Sten W. Laursen’s oplæg: Se Power Point-oplæg
Sten Laursen: Der er en del skøn i Herning Kommunes vandløbsregulativer. Lodsejere er stillet
mindre godt når Herning Kommune har skøn i deres regulativer, da det vil være vanskeligt at bevise,
at der er udøvet et forkert skøn, hvis det skulle være tilfældet. Det er godt for lodsejeren at have en
god dialog med kommunen for at få vandløbet vedligeholdt bedst muligt. Anbefaler at man danner
vandløbs-laug, da det også giver noget viden om vandløbene i ens område.
Christen Dam-Larsen: Så gerne at man dannede flere laug, det vil danne grundlag for bedre
kommunikation, som er godt for begge parter. Ca. 90 % af vores vandløb er § 3 og 65 % er målsatte
vandløb. Ville gerne gøre flere vandløb offentlige (højt målsatte) og samtidig gøre nogle små-vandløb
private (lavt målsatte) og overlade dem til lodsejere, som selv skal vedligeholde dem. Problemet er, at
hvis det er § 3 vandløb, så kan de ikke privatiseres.
Kurt Ebbesen: Er sikker på at mange lodsejere gerne vil have de lavt målsatte vandløb, men der skal
være nogle aftaler omkring vandløbene da der kan være modstridende interesser.
Sten Laursen: Loven siger at vandløbet skal vedligeholdes. Der er mulighed for at give påbud om
vedligeholdelse til dem som ikke vil vedligeholde. Sædvanlig vedligeholdelse strider ikke mod § 3.
Johannes Elbæk: Har der været midler til at vedligeholde vandløbene?
Christen Dam Larsen: Det, der er mest effektiv i vedligeholdelse er dyrest pr. meter. Der er samtidig
forskel på om det er en masse små strækninger, der skal vedligeholdes eller der er tale om en lang
strækning. Der har måske været skåret lidt i budgetterne på vandløbsvedligeholdelse siden 80’erne og
vi skal nok til at bruge lidt flere penge vedligeholdelse, hvis det skal blive rigtig godt.
Søren Brandt: Timing og præcision er vigtige elementer når der skæres grøde. Da for tidlig skæring
kan medføre tilgroning senere hen. Ekstra skæring i vandløbene vil koste 1½ - 2 mio. kr. ekstra
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udover påvirkningerne på dyrelivet. Jo mere man klipper jo mere gro græsserne. Spørgsmål til Sten
Laursen: Er det vejen frem at lodsejeren skriver ind hver gang der er for meget grøde i vandløbene?
Sten Laursen: Det er svært at svare på, men hvis man havde laug, så ville der være en specifik
person til at kontakte kommunen hver gang, der var et problem på en længere strækning og ikke en
masse forskellige personer som melder om problemer på flere forskellige små strækninger på det
samme vandløb.
Kjeld Nørgaard: Landboforeningen har en enkelt sag hvor landmanden vil søge erstatning. Han er
blevet opfordret til at skrive, fordi hvis det kommer til en sag, så er dokumentation vigtigt.
Søren Brandt: 90 % af de henvendelser forvaltningen har fået, er fra 10 lodsejere. De skriftlige
henvendelser er få. Procedure fremadrettet: ring til os, hvis I vil have set på vandløbet. Der har kun
været en enkelt sag om erstatningskrav i Herning Kommune og den faldt efter opmåling. I mange
regulativer står der, at vandløbene skal vedligeholdes mellem 15. august og 15. oktober, men i andre
er der ingen angivelse af terminer (alle regulativer kan ses på kommunens hjemmeside).
Sten Laursen: Der kan gives erstatning, men det er sjældent.
Kjeld Nørgaard: Opfordre ikke deres medlemmer til at føre sager.
Christen Dam-Larsen: Kommunen er erstatningspligtig, hvis tingene ikke er i orden, men problemet er
at bevise det.
Christen Dam-Larsen: invitere folk til at komme med deres ideer hvis de har nogle. Meld ind hvis folk
ved at der kan opstå problemer, før de opstår.
Kjeld Nørgaard: Ønsker oversigt over vandløb, der kan privatiseres.
AndersDebel/Christen Dam-Larsen/Søren Brandt: Privatiseringen kan ikke lade sig gøre, da
vandløbene er § 3.
Sten Laursen /Kjeld Nørgaard: Det kunne være aktuelt med et samspil mellem kommunen og
vandløbsejere/laug i forbindelse med handlingsplanerne. Hvornår kan mødet stå?
Søren Brandt: Kommunen får en færdig drejebog med vandplanerne til visse stykker af vandløbene og
så kan man selv bestemme hvilken rækkefølge man gør det i. Manøvrerammerne er ikke særlig store.
Vil gerne mødes og snakke om det. Der kan mødes i løbet af marts og diskutere rækkefølgen og den
ændrede vedligeholdelse.
Det bliver bestemt på mødet at Søren Brandt kan tage initiativet til mødet.
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8. Aktuel orientering fra deltagerne
Søren Brandt: Positiv historie: en gylletank lå for tæt på vandløb og den skulle derfor have alarm. I
nærheden var en rørledning som er ved at bryde sammen. Vandløbsfolkene og landmanden kiggede
på det og blev enige om at fjerne rørlægningen, sætte alarm op og grave en sø.
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