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Bilag 1. Oversigt over dokumentationskrav jf.
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1

IE-husdyrbrug skal hvert år senest den 31. december indsende nedenstående
informationer til kommunen:
1)
2)
3)
4)

Logbøger for eventuel miljøteknologi
Dokumentation for miljøledelsessystem
Logbog over gennemførte kontroller
Dokumentation for overholdelse af fodringskrav

Informationerne skal angå det forudgående kalenderår og sendes samlet til
kommunen på mail til landbrug@aabenraa.dk eller pr brev til Aabenraa Kommune,
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa att. Landbrug.
Miljøstyrelsen har lavet et vejledende materiale med et eksempel på, hvordan en
kontrol- og beredskabsplan kan udformes.
Informationerne behøver ikke indsendes, hvis kommunalbestyrelsen har modtaget
oplysningerne i forbindelse med et tilsyn.

1) Logbøger for eventuel miljøteknologi - varierer for det enkelte husdyrbrug
(fremgår ofte af miljøgodkendelsen), og kan f.eks. være:
• Dokumentation for effekt af gyllekøling
• Dokumentation for hyppig udslusning
• Dokumentation for kemisk luftrens

2) Dokumentation for miljøledelsessystem, jf. § 42, stk. 2.
For IE-brug er der krav om, at der udarbejdes et miljøledelsessystem, herunder at:
1.
2.
3.
4.

formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
fastsætte miljømål,
udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
evaluere miljøarbejdet årligt og om nødvendigt foretage justeringer af mål
og handlingsplaner og
5. minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.
Dokumentationen for miljøledelse skal opbevares i 5 år og kunne forevises på
forlangende i forbindelse med tilsyn

Bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af
husdyrbrug
1

3) Logbog over gennemførte kontroller, jf. § 44, stk. 5.
Plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af:
• Årlig kontrol af gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller
utætheder).
• Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
• Forsyningssystemer til vand og foder.
• Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder
optimering og optimeret styring heraf.
• Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
• Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).
• Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling
vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen.
• Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller
dyse, som begge skal være i god stand.
IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over
gennemførte kontroller. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises
på forlangende i forbindelse med tilsyn.
Beredskabsplan
• En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder
og spildevandskilder.
• Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks.
brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning
fra møddinger og olieudslip).
• Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til
tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug,
absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav, jf., § 46.
IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere anvendelse af fodring (råprotein og
fosfor) eller fodringsteknikker. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og
kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.
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