
Miljøledelse IE-husdyrbrug 

Særlige krav for IE-husdyrbrug Dokumentation for overholdelse af krav 

Gennemføre og overholde et miljøledelsessystem 
 
Krav til system 

− Formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold 

− Fastsætte konkrete miljømål 

− Udarbejde en handlingsplan 

− Årlig evaluering af miljømål og evt. justering 

− Gennemgang af miljøledelsessystem, mindst en gang årligt. 
 
Type system 

− Eget valg, når blot det kan dokumenteres at kravene overholdes 

− certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) kan anvendes. 

− Mindre omfattende system kan også anvendes fx MST mini miljøledelse 
https://mst.dk/media/175193/mini-miljoeledelse-2017-farve-opdateret-d-29052019.pdf  

 
 
En miljøpolitik kan fx indeholde: 
 

− Lovkrav og sikkerhedsforskrifter på miljøområdet overholdes 

− Politikker og mål revideres en gang årligt 

− Miljøledelsessystemet vedligeholdes 

− Husdyrbruget følger principperne om godt landmandskab og producerer i respekt for miljø og 
omgivelser 

− Medarbejdere er informeret om vores miljøpræstationer 

− Miljøbelastningen reduceres ved aktiviteter under hensyntagen til tekniske, økonomiske og 
forretningsmæssige rammer 

 
 
En handlingsplan med tilhørende mål, kan fx indeholde:  

− RÅVARER: Foder, rengøringsmidler, andre hjælpestoffer, effektivitet, sprøjtemidler 

− VAND: Drikkevandsspild, vaskevand, rengøring af malkeanlæg 

− AFFALD: Nedbringe mængden, sortering, genanvendelse 

− ENERGI: Lys, ventilation, varmelamper, mælkeanlæg og mælkekøling, fyring, varmekilde, isolering 
varmefordeling, genvinding, brændstof, dæktype, reduceret kørsel, udskiftning af materiel. 

Med henblik på at kunne dokumentere miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan, skal IE-
husdyrbruget opbevare dokumentation, f.eks. digitalt eller i form af dokumenter, som kan forevises 
ved tilsyn.  
 
Dokumentationen skal opbevares i 5 år.  
 
Overholdelse af reglerne om miljøledelse indgår i det regelmæssige tilsyn efter 
miljøtilsynsbekendtgørelsen. 
 
 
 

Sammenhæng med risikoscore 
 
Manglende miljøledelsessystem: 5 
Udarbejdet miljøledelsessystem: 3 
Dokumenteret løbende miljøforbedringer over en periode på mindst et år: 1 
 

 

Oplæring af personale 
 
Oplære eksisterende og nye medarbejdere i  

− relevant regulering 

− transport- og udbringning af husdyrgødning 

− planlægning af forskellige aktiviteter 

− reparation og vedligeholdelse af udstyr samt beredskab mv. 
 
Udarbejde og vedligehold oplæringsmateriale, som skal være tilgængeligt for personalet 
 

Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden 
 
De tilpassede konkrete procedurer og beskrivelser for det pågældende husdyrbrug skal hjælpe med 
at sikre, at der kan ske den nødvendige oplæring af personale, og at den relevante viden er 
tilgængelig for personalet, men de skal ikke kontrolleres af kommunen. 
 
Hvis der i miljøgodkendelsen er vilkår vedr. frekvenser i forhold til teknologier eller andet, skal dette 
afspejles i oplæringsmaterialet. De i miljøgodkendelsen fastsatte vilkår skal til gengæld kontrolleres 
af kommunen fx gennem datalogger eller manuelt ført logbog. 

https://mst.dk/media/175193/mini-miljoeledelse-2017-farve-opdateret-d-29052019.pdf


Miljøledelse IE-husdyrbrug 

Formål 

− Undgå uheld 

− Undgå utilsigtet forurening 
 
Hensigt 

− Forebygge uheld 

− Opnå viden om håndtering af uheld 
 
 
Oplæringsmateriale 

− Mulighed for at udarbejde sit eget materiale, der overholder bekendtgørelsens krav 

− Ministeriet og MST har i samarbejde med SEGES udarbejdet vejledende oplæringsmateriale som IE-
bruget kan tage udgangspunkt i, når de udarbejder deres oplæringsmateriale. Materialet er 
vejledende og kan ikke anvendes uden det først tilpasses til det konkrete IE-husdyrbrug 

Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab. 
 

− Plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold af husdyrbrugets anlæg og materiale  

− Udarbejde og vedligehold beredskabsplan 
 
Formål 

- Forebygge uheld 
 
Planen for kontrol, reparation og vedligeholdelse kan indgå som en del af husdyrbrugets miljøledelsessystem, 
som en del af den handlingsplan, for at husdyrbrugets miljøpolitik og miljømål opnås. 
 

 

Fodringskrav 
 

For at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles med husdyrgødningen, skal der enten, 

− anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden 

− reducere indholdet af råproduktion ved hjælp af en god aminosyrebalance  

− anvende et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der 

udskilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer. 

 

Skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten,  

− fasefodring 

− fytase 

− letfordøjeligt uorganisk fosfat. 

 

 

Energieffektiv belysning 
 
For eksisterende IE-anlæg er der krav om at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med 
bygningsreglementets regler 
 
Krav 

− anvendelse af lyskilder med en virkningsgrad for almenbelysningen på over 50 lm/W. For 
effektbelysning og arbejdslamper er effektiv belysning på over 15 lm/W 

− Kravet om energieffektiv belysning for allerede eksisterende belysningssystemer eller 
belysningsanlæg indtræder først ved ændring eller udskiftning af de eksisterende belysningskilder.  

− krav til udskiftning til mere energieffektive belysningssystemer skal overholdes, når man begynder at 
udnytte godkendelsen 

 



Miljøledelse IE-husdyrbrug 

Støvemissioner fra staldanlæg 
 
IE-husdyrbruget skal for at sikre, at støvforurening fra staldanlægget reduceres, anvende en af tre 
nedenstående metoder, 

− ved kilden 

− i anlægget 

− ved behandling af afgangsluften 
 
Behandling ved den umiddelbare kilde kan fx ske ved anvendelse af,  

− grovere strøelse 

− sprede frisk strøelse med hånden 

− ad libitum-fodring 

− vådfoder 

− foderpiller mv. 
 
Støvreduktion kan også ske i staldanlægget ved fx at sprøjte med vandtåge eller olie. Hvorimod afgangsluften 
behandles ved et luftrensningssystem. 
 
IE-husdyrbrugets konkrete teknik til reduktion af støvforurening bør fremgå som et punkt i forbindelse med 
tilsynsbesøg, så husdyrbruget nærmere kan redegøre for efterlevelse af bestemmelsen. 

 

Årlig indberetning til kommunalbestyrelsen 
 

− Logbøger vedr. overholdelse af krav til miljøteknologier, hvis der anvendes miljøteknologier 
på husdyrbruget 

 

− Dokumentation for at der anvendes et miljøledelsessystem 
 

− Logbog for gennemførte kontroller 
 

− Dokumentation for overholdelse af fodringskrav 
 
Indberetningen for det forudgående år skal senest indsendes til kommunen den 31. december hvert 
år, dog ikke hvis kommunen har modtaget de pågældende dokumenter i forbindelse med tilsyn. 
 
Skal indberette den 31. december 2022 første gang 
 

 
Kilde: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/17-saerregler-for-ie-husdyrbrug/  

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/17-saerregler-for-ie-husdyrbrug/

