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Slagelse Kommune er pålagt at udføre 2 tilsynskampagner årligt jf. Bekendtgørelse om Miljøtilsyn kapitel 2 § 6. I 2014 omhandler den ene tilsynskampagne de sjællandske kommuners deltagelse i Roskilde Dyrskue.
Alle husdyrbrug er underlagt miljølovgivningen og husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det er
dog ikke alle ejere af mindre landbrug (under 15 DE) og hobbylandbrugere, der føler sig helt
sikre på de regler, som de er omfattet af. Derudover oplever nogle borgere og landmænd en
forskel i sagsbehandlingen inden for landbrug i de forskellige kommuner. Derfor valgte de
sjællandske kommuner at deltage i Roskilde Dyrskue 2014 med en informationsstand, quiz
og fælles informationsfoldere.
Formålet med deltagelsen i Roskilde Dyrskue


Udarbejde fælles informationsmateriale vedrørende miljøkrav til større og mindre
landbrug



Styrke det tværkommunale samarbejde inden for landbrugsområdet



Gennemføre en oplysningskampagne, der sætter fokus på miljøregulering af landbrug



Fremme kommunernes dialog med landmænd med større og mindre husdyrbrug
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Tilsynskampagnen
Baggrund




Kampagnemål






Timing










Manglende tydelig vejledning til miljølovgivning for mindre husdyrbrug/hobbylandbrug.
Borgere og landmænd oplever ikke en ensartet sagsbehandling
kommunerne imellem på landbrugsområdet.
Tydeliggøre miljølovgivning for mindre husdyrhold/hobbylandbrug.
Sikre en mere ensartet sagsbehandling på landbrugsområdet
på Sjælland
Skabe en bedre dialog mellem landbrug, naboer og kommunen
Et øget kendskabet til miljølovgivning for landbrug på Sjælland
18. september 2013: Arbejdsgruppe for Roskilde Dyrskue 2014
nedsættes. Gruppens medlemmer kom fra Vordingborg kommune, Køge kommune, Greve kommune og Odsherred kommune.
29. oktober 2013: Arbejdsgruppen mødes for at diskutere mulighederne for at deltage i dyrskuet.
10. januar 2014: Projektet præsenteres på ledernetværk.
6. februar 2014: Projektet præsenteres på netværksmøde.
Medio/ultimo februar 2014: Workshop for sagsbehandlernetværket. Her udarbejdes ens retningslinjer for forskellige områder.
29. 30. 31. maj + 1. juni 2014: Deltagelse i Roskilde Dyrskue.

Væsentlige
Interessenter







De sjællandske kommuner.
Ejere af mindre husdyrhold/hobbylandbrug (under 15 DE).
Ejere af større husdyrhold.
Naboer til landbrug af forskellig art.
Øvrige interesserede.

Kampagnens
aktiviteter og
resultater



Udarbejdelse af fælles informationsfoldere omhandlende indretning af stalde, opbevaring af fast gødning, opbevaring af gylle
og vejledning til hobbydyrehold.
Herudover udarbejdedes også et fælles anmeldeskema for husdyrbrug.
En quiz om miljøforhold og regler udvikles til brug på dyrskuestanden.
Gennemførsel af dyrskue.



Tidsforbrug

Slagelse Kommunes tidsforbrug i tilsynskampagnen var 2 dage.
 1 dag til produktion af informationsfoldere (workshop).
 1 dag på standen på Roskilde Dyrskue.

Økonomi




1 medarbejders arbejdstid i to dage.
Andel i stand på Roskilde Dyrskue (2000 kr.)
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Evaluering
Udarbejde fælles informationsmateriale vedrørende miljøkrav til større og mindre
landbrug
Der blev udarbejdet i alt 4 foldere med information om henholdsvis; indretning af stalde,
opbevaring af fast gødning, opbevaring af gylle og vejledning til hobbydyrehold (ikkeerhvervsmæssigt dyrehold). Derudover blev der udarbejdet et fælles anmeldeskema for
husdyrbrug. Hensigten med at udarbejde fælles informationsmateriale var at fremme dialogen mellem kommunerne om tolkningen af miljølovgivningen og dermed sikre en ensartet
sagsbehandling på tværs af kommunerne. Formålet med informationsmaterialet var desuden
at vejlede om miljølovgivningen på en nem og læsevenlig måde. Samlet set forventes det, at
udarbejdelsen af fælles informationsmateriale er med til at effektivisere kommunernes arbejde, således at hver enkel kommune ikke skal udarbejde eget informationsmateriale.
Styrke det tværkommunale samarbejde inden for landbrugsområdet
I forbindelse med udarbejdelsen af informationsmaterialet blev der afholdt en workshop,
hvor sagsbehandlerne fra de forskellige kommuner fik mulighed for at styrke samarbejdsrelationerne på tværs af kommunerne. Herved blev der desuden mulighed for at italesætte
forskelle i tolkninger af miljølovgivningen og sammen op nå en fælles enighed om reglerne.
Deltagelsen i informationsstanden på årets dyrskue har yderligere styrket forholdet mellem
sagsbehandlerne på tværs af kommunerne, da vagtplanen blev lavet med udgangspunkt i
størst mulig spredning mellem kommunerne. Fremadrettet er det vores forventning, at det
samlet set vil føre til et endnu tættere samarbejde mellem kommunerne til gavn for både
kommuner og landmænd.
Gennemføre en oplysningskampagne der sætter fokus på miljøregulering af landbrug
Kommunerne havde en fælles informationsstand på Roskilde Dyrskue, hvor informationsfolderne blev udleveret til de besøgende, som primært bestod af landmænd med større eller
mindre husdyrbrug. Med udgangspunkt i informationsfolderne var det muligt at tage en dialog med de besøgende og besvare spørgsmål omkring miljølovgivningen. De besøgende på
standen havde desuden mulighed for at deltage i en quiz med spørgsmål omhandlende husdyrbrug og miljølovgivning, hvilket affødte en god dialog med de besøgende om de forskellige emner. De fleste besøgende på standen deltog i quizzen, som i alt 317 personer deltog i.
Det forventes, at kommunernes deltagelse i dyrskuet, samt den indledende presseomtale i
diverse medier og på kommunernes hjemmesider, har bidraget til en øget synliggørelse af
kommunernes arbejde inden for landbrugsområdet. På sigt forventes det desuden, at infor-
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mationskampagnen vil føre til, at flere landmænd overholder gældende miljølovgivning, og
at ejere af mindre hobbydyrehold bliver opmærksomme på at indrette og drive deres husdyrbrug på en miljømæssig forsvarlig måde.
Fremme kommunernes dialog med landmænd med større og mindre husdyrbrug
Kommunernes deltagelse i dyrskuet gav anledning til en dialog med de landmænd, som besøgte standen. Det er vores forventning, at dette er med til at styrke kontakten mellem
kommuner og landmænd, og landmændene vil få en oplevelse af, at kommunen er mere tilgængelig og åben overfor deres spørgsmål og bemærkninger.

