N17 1. Vejen til et godt samarbejde om miljøgodkendelser

Sådan forbereder landmanden sig til en
miljøgodkendelse
I dag stilles der i høj grad individuelle miljøkrav til den enkelte landmand og hans bedrift i forbindelse med udvidelser og den daglige drift. Forberedelserne til en miljøansøgning er krævende både mentalt og fysisk, men med et godt overblik over udvidelsesplanerne og en vurdering af
de miljømæssige muligheder på bedriften er man godt på vej.
Miljøfagchef Anna Birgitte Thing
LandboNord
abt@landbonord.dk

Der er mange måder at drive
landbrug på anno 2010. Yderpunkterne er at drive landbrug
ud fra devisen om planlægning
eller devisen om at prøve lykken
- begge med et utal at kombinationer. Vi må huske på, at der
ikke findes rigtige eller forkerte
løsninger, eftersom ingen landbrug er ens og ingen landmænd
er ens.
I dag stilles der i høj grad individuelle miljøkrav til den enkelte landmand og hans bedrift
i forbindelse med udvidelser og
den daglige drift. Det er derfor
vigtigt at overveje bedriftens
udviklingsmuligheder, således
udviklingen afspejler landmandens egne ønsker og ambitioner.
Alternativt vil bedriftens udvikling styres af miljøreglerne og
kommunernes lokale særregler.
Miljøreglerne i Danmark betyder, at der er store landbrugsområder, hvor en udvidelse af
den animalske produktion bliver vanskelig, og punktområder
(den enkelte bedrift), hvor det
bliver umuligt at udvide sin husdyrproduktion. Med andre ord

bliver Danmark inddelt i sårbare
og robuste områder med de konsekvenser, der følger med.
Det medfører en lang række spørgsmål
● Hvad betyder robuste områder?
● Hvad betyder sårbart område?
● Kan ejendommen flyttes fra
sårbart område til robust (i
beregningerne)?
● Hvad betyder det for den
daglige drift?
Ved at styre udviklingen på bedriften i overensstemmelse med
miljøreglerne og altid være på
forkant, er det muligt for den
enkelte landmand selv at have
hånd i hanke med udviklingen
og sin bedrifts skæbne.
Miljøreglerne skal være en
del af hverdagen
Det er vigtigt at være dus med
miljøreglerne, som gælder for
netop sin egen bedrift. Det giver
muligheder for at planlægge den
optimale produktion - både ud
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fra økonomiske betragtninger
og ud fra de miljømæssige muligheder. Der er altid flere kombinationsmuligheder
mellem
produktion og miljøkrav. Det
er derfor vigtigt, at den enkelte
landmand kender mulighederne
og planlægger, i hvilken retning
bedriften ønskes udviklet. Derfor skal miljøreglerne være en
del af hverdagen og være aktivt
med i beslutningsprocessen på
ejendomsniveau.
Tværfaglig rådgivning
Miljørådgivning er en ligeværdig partner i den tværfaglige
rådgivning sammen med plante-, svine-, kvæg- og driftsøkonomirådgivning. I praksis betyder det, at miljøspørgsmål bør
behandles i budget- og investeringsrådgivningen på bedriften. Miljøreglerne i Danmark
er underlagt en rullende lovgivning med løbende ændringer på
landsplan og i de enkelte kommuner. Derfor skal miljøspørgsmål revideres mindst en gang
om året for at være opdateret på
et rimeligt niveau. F.eks. kan en
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miljøvurdering fra sidste år være lige så misvisende som et svinebudget fra sidste år.

●

Den nuværende husdyrproduktion er registreret korrekt
hos kommunen.

Virksomheds- og Miljøstrategi
Alle produktions- og virksomhedslandbrug bør have udarbejdet en strategi for familien
og bedriften med særlig vægt
på miljøstrategi. Det giver en
oversigt over udviklingsplanerne, som samtidig er afstemt med
de miljømæssige muligheder på
ejendommen. Her er taget stilling til hvilke teknologiske tiltag, der er nødvendige, og hvilke der kan vælges. Det er altid
flere løsningsmuligheder.

Et overblik over udvidelsesplanerne og en vurdering af
de miljømæssige muligheder
på bedriften giver en strømlinet godkendelsesproces. Det
vil samtidig mindske risici for
fejlinvesteringer i f.eks. forkert
staldsystem, forkerte miljøtiltag
osv.
Overblik og forståelse er nødvendig for en hurtig proces!

■

Krav til forberedelse i forbindelse med en miljøgodkendelse
Forberedelserne til en miljøansøgning kan opdeles i dels en
mental forberedelse og dels i en
fysisk forberedelse. Det er klart,
at den mentale forberedelse er
en proces over tid.
Den mentale forberedelse
● Landmanden skal kende sine
ønsker og ambitioner.
● Landmanden skal kende miljøreglerne.
● Landmanden skal kende de
lokale miljøkrav.
● Landmanden skal kende de
forskellige miljøteknologier.
● Landmanden skal have sin
strategi klar.
Den fysiske forberedelse
● Ejendommens §3 beskyttede registrering gennemgås,
eventuelle fejlregistreringer
afregistreres.
● Alle nuværende arealer skal
helst modtage maksimum antal DE/ha.
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