TILSYNSKAMPAGNE 2018 – VARDE KOMMUNE – LANDBRUG
Ensilageoplag i marken
Sag 18/12002

MÅL – UDFØRELSE - EVALUERING
Temavalg

Varde Kommune har i 2018 valgt temaet ’Ensilageoplag i marken’ - herunder
både opbevaring af ensilage i markstakke og i wrapballer - som årets
tilsynskampagne. Temaet er valgt på baggrund af, at der tidligere er sket
vandløbsforureninger som følge af markstakke med ensilage, der har været
placeret for tæt på vandløbene.
Samtidig er der ved de ordinære tilsyn konstateret, at afstandskrav og placering
af markstakke ikke altid er overholdt.

Mål

Formålet med kampagnen er gennem oplysning og dialog, at formidle
vigtigheden af at overholde lovgivningens regler, for at reducere risikoen for
vandløbsforureninger samt forurening af jord og grundvand.

Plan

Planen for kampagnen er at uddele en udarbejdet folder ved tilsyn ”Vejledning
om ensilageoplag i marken”, samt at have en konstruktiv dialog med
landmændene omkring ensilageoplag – herunder både markstakke og wrapballer.
Der er indgået aftale med kommunens vandløbsmedarbejdere, der indrapporterer
til landbrugsgruppen, hvis de observerer ensilageoplag beliggende for tæt på
vandløbene.
Kampagnen strækker sig over hele året.

Virkemiddel

Kommunikation med målgruppen har stor betydning for, om kampagnen bliver
en succes.
Udover kommunikationen med landmændene er der udarbejdet en folder med
vejledning og regler for ensilageoplag i marken.
Folderen uddeles til landmændene ved de ordinære landbrugstilsyn.

Opfølgning

Resultatet vil derfor først være synligt de kommende år, hvor vi stadig vil
fokusere på placeringen af ensilage i markstak – primært stakke der er placeret i
nærheden af vandløb.
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EVALUERING
1. januar 2018 – 31. december 2018
Kortlægning af landbrugene:
Landbrugene fordelte sig jævnt over hele kommunen.
Resultater i forbindelse med kampagnen:

I forbindelse med de ordinære tilsyn, var der positiv kommunikation med
landmændene omkring reglerne for placering af ensilage i markstak og
eventuel mangel på samme.

Der blev ikke registreret vandløbsforureninger på grund af ensilagesaft i
2018.

Tilsynskampagnens mål var at formidle vigtigheden af, at overholde
lovgivningens regler omkring ensilage i markstak husdyrgødning, da fokus herpå
er med til at minimere risikoen for forurening af vandløb, jord og grundvand.
Varde Kommune vurderer, at kampagnemålet blev opnået.
Kampagnen strakte sig over hele året.

Ved mundtlig dialog med landmændene blev vigtigheden af korrekt placering af
ensilage i markstakke præciseret.
Landbrugsgruppen planlægger fremadrettet at udføre tilsynskampagner med
samme koncept, da vi føler at den direkte kontakt med landmændene har stor
værdi og virkning.
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Evaluering

Vurdering

PROSADEL OM UDFØRELSE, EVALUERING OG VURDERING AF:





Kampagnetilsyn om ensilageoplag i marken.

Udarbejdelse af folderen ”Vejledning om ensilageoplag i marken”
Aftale med å-mændene, at de løbende skulle indrapportere til
landbrugsgruppen, hvis de stødte på ensilagestakke, der var placeret for tæt
på vandløb, eller hvis de konstaterede forureninger fra ensilageoplag.

Alle ordinære tilsyn, hvor placering af ensilageopbevaring blev gennemgået, var
varslede.

Tidsforbruget, ud over det sædvanlige forbrug ved ordinære tilsyn, har været
begrænset.
Der blev kun registreret få ensilageoplag der ikke overholdt afstandskravene
og/eller krav om placering. Hvor ensilageoplag ikke har været korrekt placeret,
er der ikke givet indskærpelse om at stakkene skulle flyttes, da dette ville
ødelægge ensilagen.
Det er derimod præciseret at afstandskravene fremadrettet skal overholdes.

Der blev skabt en bevidsthed om vigtigheden af korrekt opbevaring og placering
af ensilage i marken, for at undgå forurening af vandløb jord og grundvand.

Vi vil fremadrettet stadig have fokus på korrekt placering af ensilageoplag. Det er
her vigtigt med samarbejdet med kommunens å-mænd, hvor vi har en aftale om at
de underretter os, hvis de observerer ensilageoplag placeret for tæt på
vandløbene.
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