Tilsynskampagne 2017: Gyllealarmer
Herning Kommune har i 2017 valgt at sætte fokus på gyllebeholdere, der er placeret tæt på
åbne vandløb og søer (over 100 m2), som medfører krav om gyllealarm.
I forbindelse med tilsynskampagnen er der, i samarbejde med de lokale landbrugsorganisationer, udarbejdet et informationsbrev, hvor reglerne1 om gyllealarm er opsummeret.
Informationsbrevet er sendt til alle ejere af gyllebeholdere i Herning Kommune, hvor beholderne er placeret indenfor 100 meter fra åbne vandløb og søer over 100 m2, og hvor der ikke
er registeret gyllealarm. I brevet bad Herning Kommune om dokumentation, i form af billede
eller kvittering, for etablering af gyllealarm.
Der blev gennemført uvarslede fysiske tilsyn på de adresser, hvor det ikke fremgik, at der var
etableret gyllealarm, og der ikke havde været en tilbagemelding på det udsendte informationsbrev.
Tilsynskampagnens resultat
Der er udsendt 36 informationsbreve og gennemført 10 fysiske kampagnetilsyn.
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§19, bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen), nr. 1324 af 15. november 2016 (historisk)
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Informationsbrevet medførte 26 besvarelser (72%), på henvendelsen fra Herning Kommune.
Fordelingen er angivet nedenfor:
 61% af tilbagemeldingerne vedrørte, at der allerede var etableret alarm.
 11% af tilbagemeldingerne gik på, at ejerne var blevet opmærksomme på krav om
gyllealarm, og derfor straks etablerede og indsendte dokumentation for gyllealarm.
 28% gav ikke en tilbagemelding på brevet.
Kampagnetilsyn
10 fysiske tilsyn på beholdere, hvor der ikke var etableret gyllealarm. Der er efterfølgende
etableret gyllealarm på 7 beholdere. Der vil yderligere blive etableret alarm på to beholdere,
når disse er tømt (juni). For den sidste beholder er det endnu ikke lykkedes at få svar fra
ejer.
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Resultat af tilsyn.

Baggrund for tilsynskampagnen
Kommunen skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner, jævnfør tilsynsbekendtgørelsens
§62.
En tilsynskampagne er en afgrænset tilsynsindsats, rettet mod en branche eller et miljøtema.
Der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen vurderes.
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Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1519, 7. december 2016.
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Kampagnen er en opfølgning på en tilsvarende kampagne i 2016, hvor der blev sendt orienteringsbreve ud til 44 landbrug og gennemført 17 tilsyn. Med kampagnen i 2016 og 2017 er
alle gyllebeholdere indenfor 100 m fra vandmiljø nu gennemgået.
Mål
Der er to overordnede mål for tilsynskampagnen med fokus på gyllealarmer.
Det første overordnede miljømæssige mål er, at sikre, at alle landbrug (husdyrbrug og plantebrug), der har en gyllebeholder, som ligger 100 meter eller mindre fra vandløb eller søer
(over 100 m2), er udstyret med de lovbestemte gyllealarmer.
Det andet mål er opdatering af Herning Kommunes registreringssystem Geoenviron. Ved at
opfordre landmændene til at indsende dokumentation, i form af kvittering eller billeder, hvis
der er etableret en gyllealarm, vil Herning Kommunes registreringer om gyllealarmer i kommunen blive opdateret.
Kort beskrivelse af tilsynskampagnen
Der blev sendt informationsbreve ud til 36 ejendomme, hvor der var registreret en gyllebeholder inden for 100 meter af vandmiljø, og hvor det ikke fremgår af Herning Kommunes fagsystem, at der var etableret de lovpligtige gyllealarmer. På uvarslede tilsyn blev det konstateret,
om der 1) var krav om etablering af gyllealarm, og 2) om der var etableret gyllealarm.
Har vi så nået vores mål?
Miljø og Klima’s fagsystem (GeoEnviron) er nu opdateret, på baggrund af tilbagemeldingerne.
Vi ved, hvor den lovpligtige gyllealarm mangler at blive etableret og der vil her ske en opfølgning.

Herning Kommune, juni 2018
Kontaktperson: Peter Raben Refsgaard
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