Tilsynskampagne med fokus på møddingspladser.
Herning Kommune har i 2015 valgt at sætte fokus på møddingspladser og husdyrgødningsbekendtgørelsen.
I forbindelse med tilsynskampagnen er der i samarbejde med de lokale landbrugsorganisationer udarbejdet et informationsbrev, hvor gældende regler omkring møddingspladser er opsummeret. Informationsbrevet er sendt til alle landbrug i Herning Kommune med registreret
husdyrhold og møddingsplads. Derudover er der gennemført uvarslede fysiske tilsyn hvor
møddingspladserne er blevet kontrolleret.
Tilsynskampagnens resultat
Der er udsendt 421 informationsbreve og gennemført 39 fysiske kampagnetilsyn.
Informationsbrevet har medført at 15 %, svarene til 63 af modtagerne har henvendt sig til
Herning Kommune og gjort opmærksom på at møddingspladsen som Herning Kommune har
registreret på deres ejendom enten er fjernet eller ikke bruges til gødningsopbevaring.

Figur 1: 53% af de 63 henvendelser omhandlede at møddingspladsen ikke længere blev brugt til gødningsopbevaring.
44 % af de 63 henvendelser omhandlede at møddingspladsen var fysisk fjernet på adressen. 3% af de 63 henvendelser
omhandlede orientering om at møddingspladsen stadig var i brug.
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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

De 39 fysiske tilsyn medførte i alt 14 indskærpelser fordelt på 10 ejendomme

Figur 2: 10 ud af de 39 fysiske tilsyn resulterede i en eller flere håndhævelser

De 14 indskærpelser fordelte sig således, at 7 omhandlede manglende overdækning af
gødning på møddingspladsen, 3 skyldtes at der ikke var opsat tagrender på tagfladen der
støder op til møddingspladsen. Endelig blev forholdene manglende rensning af afløb samt
gødning på mur eller randbelægning begge indskærpet 2 gange.

Figur 3: Indskærpelserne fordelte sig på fire kategorier, manglende overdækning, manglende mur eller randbelægning,
manglende tagrender eller manglende rensning af afløb.

En enkelt ejendom fik en indskærpelse på grund af manglende overdækning af gødning på
møddingspladsen. Gødningen der betegnes som fast gødning blev tilført dagligt til
møddingspladsen. Denne indskærpelse er senere trukket tilbage grundet landsretsafgørelse.
Landsretsafgørelsen fastslog at kravet om overdækning er gældende for dybstrøelse,
kompost, forarbejdet gødning og i tilfælde hvor der ikke er daglig tilførsel af øvrig (herunder
fast) gødning. Indskærpelsen indgår ikke i ovenstående statistik.
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Baggrund for tilsynskampagnen
Kommunen skal hvert år gennemføre to tilsynskampagner, jf. § 6 i tilsynsbekendtgørelsen.
En tilsynskampagne er en afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema.
Der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen vurderes.
Mål
Der er to overordnede formål med en tilsynskampagne med fokus på møddingspladser. For
det første vil tilsynskampagnen sætte fokus på lovgivningen vedrørende møddingspladser.
Ved at informere landmændene om hvilket regelsæt der er gældende på området er målet at
der fremover vil være færre håndhævelser på området. For det andet er Herning Kommunes
registreringssystem GeoEnviron ikke opdateret. Ved at opfordre landmændene til at henvende sig, hvis der ikke længere findes en møddingsplads på deres ejendom eller hvis møddingspladsen ikke benyttes til gødningsopbevaring, vil Herning Kommunes viden om møddingspladser i kommunen blive opdateret.
Kort beskrivelser af tilsynskampagnen
Der blev sendt informationsbreve ud til alle ejendomme med registreret dyrehold og møddingsplads. Herefter blev der udvalgt 39 ejendomme hvor der blev foretaget uvarslede fysiske tilsyn. De fysiske tilsyn blev udvalgt på baggrund af tidligere indskærpelser vedrørende
møddingspladser på ejendommen. På de fysiske tilsyn blev følgende 5 punkter gennemgået:
1. Møddingspladsens afløb.
2. Møddingspladsens indretning.
3. Møddingspladsens sidebegrænsning.
4. Møddingpladsens tæthed.
5. Overdækning af gødning på møddingspladsen.

Tilsynene blev udført som ”lyntilsyn”, hvilket vil sige at miljømedarbejderen medbragte et
afkrydsningsskema med ovenstående 5 punkter og på stedet orienterede om eventuelle
håndhævelser. Landmand og miljømedarbejder underskrev herefter skemaet, der blev taget
et billede af skemaet. Det fysiske skema blev udleveret til landmanden og billedet af skemaet
blev journaliseret. Dermed blev sagsbehandlingen overstået på stedet. Miljømedarbejderen
gav landmanden mulighed for hurtigt at udbedre eventuelle mangler og sende billeddokumentation herpå inden for en kort tidsramme og dermed undgå en indskærpelse af forholdet.
Har vi så nået vores mål?
Herning Kommunes registreringssystem GeoEnviron er nu opdateret på baggrund af de
mange henvendelser, der blev modtaget efter at have sendt informationsbrevet ud til alle
landbrug med dyrehold og møddingsplads.
Det ser desværre ikke ud til at informationskampagnen har givet anledning til færre håndhævelser i forhold til tidligere år. Der skete i forbindelse med tilsynskampagnen 0,36 håndhævelser/tilsyn i forhold til lovgivningen vedrørende møddingspladser. I 2013 var håndhævelsesfrekvensen vedrørende møddingspladser 0,24 pr. tilsyn og i 2014 0,09 pr. tilsyn. Det kan
dog have en betydning at kampagnetilsynene var uvarslede, hvilket ikke er gældende for
størstedelen af tilsynene udført i 2013 og 2014.
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Lyntilsynene blev godt modtaget og lettede sagsbehandlingen betydeligt, hvilket taler for en
gentagelse i forbindelse med andre kampagnetilsyn☺
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