Mail svar fra NK af 17/2-2014
Hej Kasper
Jeg beklager at jeg ikke tidligere har fået svaret på din mail, og det er fint,at du rykker mig for
et svar.
Reglerne for udbringning af husdyrgødning fremgår at husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 915
af den 27.06.2013. Du kan se den her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152378
Ved udbringning af fast møg er det primært §28 stk. 1 og 8,§ 29, stk. 3, § 30 stk. 1 der er
relevant.
I henhold til §30, stk. 1 skal fast møg, der udbringes på arealer uden etablerede afgrøder til
høst, nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. Oftest bliver fast møg og dybstrøelse pløjet
ned, men det er også i orden at harve det ned, hvis det får bragt gødningen ned i jorden. Der
står i bekendtgørelsen ikke noget om, at det skal foregå med plov. Hvis der anvendes en
harve, skal der oftest køres et par gange, for at få det godt nok i jorden.
Det er muligt, at det flere steder i godkendelsen står, at gødningen nedpløjes. Det er oftest
også den metode der anvendes, men det ville have været mere korrekt, af os at skrive, at det
blev nedbragt, som er det ordvalg, der anvendes i bekendtgørelsen.
Vi har I godkendelsen ikke indsat et vilkår om, at nedbringningen skal foregå med plov, og
derfor er det også i orden at anvende en harve. Hovedformålet er, at gødningen bliver
nedbragt indenfor 6 timer, når den udbringes på arealer uden afgrøder til høst, og så er
metoden underordnet, hvis vel og mærke gødningen kommer ordentligt i jorden.
Hvis I oplever, at gødningen ikke kommer ordentlig i jorden, efter den er blevet nedharvet, er
I velkommen til at kontakte os, med henblik på at vi foretager et tilsyn.
Det skal hertil siges, at det også er tilladt at udbringe kalkunmøget på en etableret afgrøde, og
så skal den ikke nedbringes. Det ser vi dog ikke ret ofte.
I ansøgningen til miljøgodkendelsen er det desuden beskrevet at ”Ansøger vil tilstræbe, at
husdyrgødningen udbringes under de mest optimale vejrforhold,
således at fordampningen af ammoniak reduceres mest muligt og udnyttelsen af
næringsstofferne bliver størst muligt.” Det vil også være med til at reducere lugtgener, og
være til gavn for naboer.
Vi håber, at I finder et ”varslingssystem” som kan fungere for både jer og for Lars Kronshage.
Venlig hilsen

Anja Rasmussen
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