Skal du have fyldt staldene inden den nye husdyrgodkendelseslov
kommer?
Lige nu er der mulighed for, at bruge anmelderordningen Fulde stalde til svinebrug også i vores
område. Tidligere har vi været låst af fosforklasserne og stigende husdyrtryk. Men nu er der åbnet
op for, at du også kan bruge ordningen.
Det gælder for alle svinebedrifter både med og
uden en miljøgodkendelse. Der er mest at hente
for dig der har en produktionstilladelse fra før
2007, her har du mulighed for en udvidelse op
til 20 % for slagtesvin og 5-10 % for smågrise.
Lidt mindre hvis du allerede har brugt
ordningen en gang, så kan der hentes ca. 8 %
for slagtesvin og 1-2 % for smågrise. Hvis du
allerede har en miljøgodkendelse er stigningen
for søer 8-9 % og 8-16 % for smågrise.
De eneste der ikke kan gøre brug af ordningen er slagtesvinebedrifter med en miljøgodkendelse, der
er lavet en regel om fosfor ab dyr ikke må stige, der gør at ordningen ikke er brugbar for jer. Men
her kan du overveje et tillæg til din miljøgodkendelse. Hvilket ikke er så omfattende pt. da arealerne
holdes udenfor miljøgodkendelsen.
Ordningen kan både bruges til at få flere grise i staldene, men også ændre vægtgrænserne og ændre
sammensætningen af søer, smågrise og slagtesvin.
Tag endelig kontakt til os i miljøafdelingen så kan vi sammen se, hvilke muligheder der åbner sig.
Miljø- og planterådgiver Lene Gadgaard, 96630549 mail: lg@lemvig-landbo.dk
Miljø- og kødkvægsådgiver Helle Kalkrup, 96630568 mail: hek@lemvig-landbo.dk

Nyt fra miljøafdelingen
Den 1. august 2017 bortfalder anmelderordningerne for gylletanke og møddingspladser, så
påtænker du at bygge nyt inden for de næste 2 år, skal du søge nu. Vi vil gerne have anmeldelserne
ind til kommunen inden 1. juli 2017, så ring endelige hvis du går i disse tanker.
Miljø- og planterådgiver Lene Gadgaard, 96630549 mail: lg@lemvig-landbo.dk
Miljø- og kødkvægsådgiver Helle Kalkrup, 96630568 mail: hek@lemvig-landbo.dk

