Kampagneplan
1.1 Tilsynskampagneplan for Landbrug 2020 – Miljøledelse
Dato for revision

Baggrund

02.12.2020
Syddjurs Kommune vil med dette års tilsynskampagne oplyse alle ejere med større
husdyrbrug om mulighederne for at indføre miljøledelse på deres ejendom –
herunder hvilken betydning det har for miljøet, samt den driftsøkonomiske gevinst
der kan være ved at have fokus på et indsatsområde i produktionen.
Det er et lovkrav, at visse store husdyrbrug skal have implementeret et
miljøledelsessystem inden d. 21. februar 2021, men alle, der har et husdyrbrug,
kan indføre miljøledelse til gavn for både miljøet og sin pengepung. Det er derfor
en fordel at starte processen allerede nu og være i god tid – det er relativt nemt at
gå til.
Der kan også være penge at spare på bedrifter, hvor miljøledelse ikke er et
lovkrav.
Tilsynskampagnen er en del af Syddjurs Kommunes rolle i at fremme bæredygtighed, bl.a. gennem information og erhvervsudviklingsprojekter.

De 17 verdensmål

Tilsynskampagnen i 2020 omkring Miljøledelse er en del af Syddjurs Kommunes
vision med arbejdet om bæredygtighed. Med årets kampagne berøres flere af de
17 verdensmål for bæredygtig udvikling som herunder nævnt:
• Verdensmål nr. 2 – Stop sult (delmål 2.4)
• Verdensmål nr. 6 – Rent vand og sanitet (delmål 6.3)
• Verdensmål nr. 12 – Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.3 + 12.4)
• Verdensmål nr. 13 – Klimaindsat (delmål nr. 13.2)
• Verdensmål nr. 14 – Livet i havet (delmål 14.1)
For en detaljeret beskrivelse af delmålene – se bilag 1.
Kort sigt:
• At få oplyst ejerne af større husdyrbrug, som er omfattet af lovkravet om
miljøledelse pr. 21.02.2021 om reglerne herfor og de miljømæssige- samt
økonomiske gevinster deraf.

Kampagnemål

Mellemlangt sigte:
• At få oplyst alle ejere af større husdyrbrug, som ikke er omfattet af lovkravet om
miljøledelse, om reglerne herfor og de miljømæssige- samt økonomiske gevinster
deraf.
• Lang sigt (overordnet miljømæssigt mål):
Miljøledelse danner basis for en målrettet styring af forbrug, energi og råvarer –
med store gevinster for miljøet til følge.

Timing

Informationsmaterialet omkring kampagnen blev sendt ud til de udvalgte ejere af
husdyrbrug i februar (bilag 2 + 3).
Fysiske tilsyn udført i marts - november, i forbindelse med de regulære tilsyn.

Kampagnens væsentlige
interessenter

Alle husdyrbrug med en godkendelse eller tilladelse efter den gamle husdyrgodkendelseslovs § 11 (herunder husdyrbrug med en størrelse der svarer til § 11)
og 12 (herunder husdyrbrug med en Kap. 5 godkendelse efter
Miljøbeskyttelsesloven) samt husdyrbrug med en godkendelse efter den nye
husdyrbruglovs § 16a og § 16b med BAT.

Samarbejde
Kampagnens resultater og
aktiviteter

Vi har under udarbejdelse af kampagnen brugt Miljøstyrelsens
informationsmateriale.
Derudover har Djursland Landboforening annonceret kampagnen i deres
medlemsblad nr. 85 – april 2020 (bilag 4).
Resultat og aktivitet
Ansvar
Deadline
Materiale til tilsynsopgaven
• Tilsynsplan (januar/februar)
• Tilsynsskema (februar)
• Informationsmateriale udarbejdes
(januar/februar)
• Infomateriale udsendes til de udvalgte
JanuarMarb/Twj/Siso/Mart/Dehj
husdyrbrug samt landboforeningen
februar
(februar)
• Info om kampagnen lægges på
kommunens hjemmeside. (januar)
• Udtræk af udvalgte husdyrbrug via
Geoenviron (februar).
Kapacitetsopbygning i afdelingen
• Vidensopbygning/opdatering på den nye
lovgivning vedrørende miljøledelse.
• Hvordan gennemføres et
kampagnetilsyn
• Projektstyring
Marb/Twj/Siso/Mart/Dehj Hele 2020

Indledende kommunikation
• Intern kommunikation om kampagnen til
ledelsen og udvalget (marts)
Januar • Hjemmeside opdateres med regler m.
Marb/Twj/Siso/Mart/Dehj
marts
links osv. (januar)
• De udvalgte ejendomme orienteres om
kampagnen (februar)

Tilsyn på landbrugene
Fysiske tilsyn sker i forbindelse med de
ordinære tilsyn.

Alle 5 i
landbrugsgruppen

Marts november

Evaluering
Kampagnen evalueres og resultaterne er
vurderet, ligesom der foretages en
vurdering af effekterne af kampagnen.
Marb/Mart
• Evaluering
• Plan for opfølgning
• Oplistning af god praksis og erfaringer til
intern læring
• Input til fremtidige kampagner
Kommunikation
Kampagnens resultater kommunikeres til
alle relevante aktører
Marb/Twj/Mart
• Kommunikation til politikerne
• Kommunikation via hjemmeside
Tidsforbrug
Økonomi

December

Januar 2021

Der er ikke afsat et egentligt tidsforbrug til kampagnen.

Der anvendes ikke midler ud over de timer sagsbehandlerne afsætter
Følgende risici og forudsætninger vil have betydning for kampagnens vellykkede
gennemførelse:
Risici og forudsætninger
• Ordentlig planlægning
• Personalemæssige ressourcer
• Afdelingen (Landbrugsgruppen) informeres løbende om projektets forløb.
• NTM-udvalget orienteres om projektet gennem et orienteringspunkt ved
Kommunikation og
udvalgsmøde i marts 2020 samt som led i evalueringen igen ved kampagnens
afrapportering
afslutning i januar 2021. Rapporten lægges på DMA efter afslutning.
• Tilsynsskemaet for de ejendomme der er udført kampagnetilsyn på, offentliggøres
løbende på www.dma.mst.dk* i 2020
• Projektet journaliseres i Acadresag nr. 20/1998 ”Tilsynskampagne Landbrug
2020”.
Journalisering og
• Tilsynsskemaer fra kampagnetilsyn på de enkelte ejendomme kan tilgås for
tidsregistrering
offentligheden via ”Åben Indsigt” på Syddjurs Kommunes hjemmeside.
• Der er ikke i alle tilfælde separat tidsregistrering på kampagnetilsynene.
* Miljøstyrelsens Digitale MiljøAdministration

Problem:
Det er et nyt lovkrav, at visse store husdyrbrug skal have implementeret et miljøledelsessystem
inden d. 21. februar 2021, men alle, der har et husdyrbrug, kan indføre miljøledelse til gavn for både
miljøet og sin pengepung.
Kampagnens overordnede mål: At oplyse alle ejere med større husdyrbrug som er omfattet af
lovkravet om indførelse af miljøledelse senest d. 21. februar 2021 om reglerne herfor.
Kampagnens konkrete mål: At få oplyst ejere af større husdyrbrug om de miljømæssige samt
økonomiske gevinster ved at indføre miljøledelse.
Resultat 1:
Forundersøgelse

Resultat 2:
Materiale og
information

Resultat 3:
Gennemførelse af
kampagnen

Resultat 4:
Opfølgning og evaluering

1.1: Udarbejde
tilsynskampagneplan,
(nærværende
rapport)

2.1: Udarbejde
tilsynsskema til at
tage med til
landmænd på
kampagnetilsyn

3.1: Fastsætte dato og
metode for tilsyn, samt
fordeling af tilsyn
imellem medarbejdere

4.1: Opfølgning hos de
husdyrbrug der er
umiddelbart omfattet af
lovkravet om miljøledelse

1.2: Der laves udtræk
over de landbrug, der
skal have tilsendt
kampagnemateriale.
(lægges på
Acadresag)

2.2: Infomateriale om 3.2: Gennemføre tilsyn
miljøledelse, herunder
indhente relevant
information om emnet
- skrivelse til de
udvalgte landbrug.
2.3: Informere
3.3 Udsende
ledelsen og udvalget tilsynsbreve
om kampagnen*

4.2: Evaluering

2.4: Info på
kommunens
hjemmeside om
kampagnen (bilag 5).

4.4: Orientering til ledelse
og politikere om resultatet

3.4: Notat over status
efter tilsyn
(se herunder)

4.3: Samlet rapport
udarbejdes

4.5: Afrapportering på
kommunens hjemmeside
4.6: Offentliggørelse af
rapporten på DMA
* Udvalgsmøde NTM.pdf (syddjurs.dk)

Forundersøgelse

Resultat
3:
Status
ved årets
udgang

Resultat 2:
Kampagnebesøg

Resultat 1:
Forundersøgelse

Alle husdyrbrug med en
godkendelse eller tilladelse efter
den gamle husdyrbruglovs § 11
(herunder husdyrbrug med en
størrelse der svarer til § 11) og
12 (herunder husdyrbrug med
148 husdyrbrug
en Kap. 5 godkendelse efter
Miljøbeskyttelsesloven) samt
husdyrbrug med en
godkendelse efter den nye
husdyrbruglovs § 16a og § 16b
med BAT. (udtræk i Geoenviron)
Ejere af husdyrbrug

94 ejere

Planlagte fysiske
kampagnetilsyn

42 husdyrbrug

Husdyrbrug der blev besøgt:
Antal: 40
(2 husdyrbrug er registreret som ophørt efter tilsynsudtrækket i
Geoenviron).

Husdyrbrug med fysisk tilsyn
Miljøledelse (ML) er et krav
Har implementeret ML
Vil implementere ML
Interesseret i at indføre ML

JA
9
1
16
17

NEJ
31
38
14
14

MÅSKE
0
1
10
9

Resultat 4.2 Notat over status på tilsyn EFTER kampagne (Resultat 3: status ved årets udgang)
Ud af de 40 husdyrbrug der fik et fysisk kampagnetilsyn, var der 9 husdyrbrug (23 %) som er omfattet af
kravet om at indføre miljøledelse. 6 af de 9 husdyrbrug (67 %) er godkendt før august 2017 og er således
først omfattet af kravet om miljøledelse pr. 21. februar 2021 – der var ingen af de 6 husdyrbrug der havde
indført miljøledelse på datoen for det fysiske kampagnetilsyn.
De 3 resterende husdyrbrug (33 %) er godkendt efter august 2017 og var således omfattet af kravet om
indført miljøledelse på datoen for det fysiske kampagnetilsyn. Der var ingen af de 3 husdyrbrug der havde
indført miljøledelse på datoen for det fysiske kampagnetilsyn.
Ud af de 31 husdyrbrug der ikke er omfattet af lovkravet om indførelse af miljøledelse, var der 1 husdyrbrug
(3 %) som allerede havde indført miljøledelse. Der var yderligere 26 husdyrbrug (84 %) der viste interesse
for eventuelt at indføre miljøledelse på et senere tidspunkt.

Materiale og Information
I planlægningsfasen af kampagnen blev det besluttet, at for at opnå størst mulig effekt af kampagnen, skulle
så mange ejendomme som muligt indgå i kampagnen. Det blev derfor besluttet, at udover at alle husdyrbrug
der er omfattet af lovkravet, skulle informeres om kampagnen og modtage kampagnemateriale – skulle også
øvrige større husdyrbrug, hvor det vurderedes at kunne gavne (økonomisk og miljømæssigt) at indføre
miljøledelse, informeres.
Der blev via Geoenviron identificeret og udtrukket alle husdyrbrug med en godkendelse eller tilladelse efter
den gamle husdyrgodkendelseslovs § 11 (herunder husdyrbrug med en størrelse der svarer til § 11) og 12
(herunder husdyrbrug med en Kap. 5 godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven) samt husdyrbrug med en
godkendelse efter den nye husdyrbruglovs § 16a og § 16b med BAT. Dette resulterede i 148 husdyrbrug
som er fordelt på 94 ejere. Ejerne fik via e-boks tilsendt kampagnematerialet.
Informationsmaterialet blev lagt på kommunens hjemmeside (bilag 5). Derudover har Djursland
Landboforening annonceret kampagnen i deres medlemsblad nr. 85 – april 2020.

Gennemførelse af kampagnen
Formålet med kampagnen var at oplyse alle ejere med større husdyrbrug som er omfattet af lovkravet om
indførelse af miljøledelse senest d. 21. februar 2021 om reglerne herfor.
Informationsmaterialet omkring kampagnen blev sendt ud til de 148 husdyrbrug som er fordelt på 94 ejere i
februar. Fysiske tilsyn udført i marts - november, i forbindelse med de regulære tilsyn. Der blev alene ført
tilsyn hos husdyrholdere. Der blev efter udsendelse af informationsmaterialet udført kampagnetilsyn på 40
husdyrbrug.

Konklusion
- Baggrund for kampagnevalg
Da det er et lovkrav, at visse store husdyrbrug skal have implementeret et miljøledelsessystem inden d. 21.
februar 2021, har Syddjurs Kommune vurderet, at en kampagne om reglerne for implementering af
miljøledelse, ville være ideelt for disse husdyrbrug. Endvidere har kommunen også vurderet, at
implementering af miljøledelse på alle større husdyrbrug, kan være til gavn for både miljøet og landmandens
pengepung.
Desuden vil kommunen med dette års tilsynskampagne, oplyse alle ejere med større husdyrbrug om
betydningen af implementering af miljøledelse for miljøet, samt den driftsøkonomiske gevinst der kan være
ved at have fokus på et indsatsområde i produktionen.
Tilsynskampagnen er en del af Syddjurs Kommunes rolle i at fremme bæredygtighed, bl.a. gennem
information og erhvervsudviklingsprojekter.
- Læring
Det kan være ressourcekrævende at lave tilsynskampagne, da dette kræver en del planlægning, formidling
og en afrapportering. I forbindelse med ændring af tilsynsbekendtgørelsen for et par år siden, er det blevet
pligtigt for kommunen at lave 2 tilsynskampagner hvert år. Allerede nu har vi kunnet drage erfaring heraf i
forhold til valg af kampagne samt tidsforbrug herpå.
Med dette års tilsynskampagne, har vi lært vigtigheden af at have forberedt klare mål for hvad der skal
evalueres på ved kampagnens resultatopsamling – herunder hvilke informationer der er relevante at få med
tilbage fra de fysiske tilsyn samt i hvilken form (målbare og ensrettede optegnelser).
- Målopfyldelse
Kampagnens konkrete mål var at få oplyst ejere af større husdyrbrug om de miljømæssige samt økonomiske
gevinster ved at indføre miljøledelse.
Overordnet set forventes det, at ejere af større husdyrbrug har fået kendskab til og fokus på miljøledelse og
at flere af dem vil implementere det i forbindelse med den daglige drift.
Det forventes derfor, at kampagnen på lang sigt vil på en positiv miljømæssig effekt, i det der vil være et
større fokus på effektivt ressourceforbrug.
Samlet set har kampagnen været tilfredsstillende.
På de fysiske kampagnetilsyn, har ejerne været overvejende positive i dialogen om årets kampagne.
Hvad angår de husdyrbrug der blot har modtaget kampagnematerialet digitalt forventes det, at der vil kunne
ses en positiv effekt af kampagnen i de følgende år, i form af øget fokus på miljøledelse.

Bilag 1 – Verdensmål (beskrivelse af delmål)
Bilag 2 - Orienteringsskrivelse om kampagnen sendt til de udvalgte tilsynsejendomme

Bilag 3 – Kampagnemateriale

Bilag 4 – Artikel i Djursland Landboforenings medlemsblad nr. 85 – april 2020

Bilag 5 – Oplysning på kommunens hjemmeside om kampagnen

