Der er noget i luften…

Vidste du at...


Ca. 2/3 af Lejre Kommunes samlede areal er landbrugsareal.



I Danmark må der køres gylle ud fra 1. februar til høst, dog senest 1.
oktober. For visse afgrøder må der dog køres gylle ud indtil 15. oktober.



Der må ikke spredes gylle på lørdage samt søn- og helligdage på
arealer, der ligger nærmere end 200 meter fra byzone eller sommerhusområder.



Det er ikke længere tilladt at sprede gylle med en bredspreder. Gylle
skal spredes via slangeudlægning eller ved nedfældning.



Lovgivning og regler om gylle hører under Miljøministeriet. Læs mere
på www.mst.dk. Kommunerne administrerer reglerne lokalt, dvs. det
er kommunerne, som i konkrete tilfælde vurderer, om der kan være
tale om ulovlige forhold i forbindelse med udbringning af flydende
husdyrgødning.



NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med mængden af gylle, som
landmændene spreder på deres marker. Læs mere på
www.naturerhverv.fvm.dk

Gode råd om gylle
og godt naboskab

Du er velkommen til at kontakte os for mere information om gylle og
godt naboskab. Besøg kommunens hjemmeside www.lejre.dk/gylle
Lejre Kommunes landbrugsmedarbejdere hjælper også gerne med
råd og vejledning om gylle og regler for opbevaring og udbringning:
Center for Byg & Miljø på telefon 46 46 46 46.
Center for Byg & Miljø 2013

Forår er højsæson for gylleudspredning
Det kan betyde lugtgener for borgere, der bor i nærheden af de landmænd, som spreder gylle på deres marker.
Formålet med denne pjece er at stille information til rådighed og give
gode råd, der kan være med til at bidrage til det gode naboskab blandt
landmænd og andre borgere i Lejre Kommune – også i gyllesæsonen.

Som landmand: Hvad kan du gøre i gyllesæsonen?


Informer dine naboer, inden du kører gylle ud.
Brug eventuelt www.gyllesms.dk



Vær opmærksom på konfirmationer og andre mærkedage.

Lejre Kommune opfordrer landmænd og berørte borgere til at
benytte sig af GylleSMS.



Undgå så vidt muligt at udbringe gylle på arealer tæt ved byzone op
til weekenden.

GylleSMS er en service, som landmænd kan bruge til at sende
SMS-beskeder til naboer med varsling om gyllekørsel.



Tjek vejrudsigten og hold øje med vindretningen.

Du tilmelder dig på www.gyllesms.dk



Vis hensyn ved kørsel med landbrugsmaskiner på vejene.



Planlæg så vidt muligt sådan, at du hurtigt bliver færdig med en mark
eller et område af gangen, så lugtgenerne er kortvarige.



Vær opmærksom på, at du ikke må sprede gylle på vandmættede,
oversvømmede, frosne og snedækkede jorde.



Husk at fjerne eventuelle rester af jord og gylle på vejene efter dagens gylleudbringning.

GylleSMS

Som nabo: Hvad kan du gøre i gyllesæsonen?


Hold dig opdateret om, hvornår landmanden kører gylle ud.
Brug eventuelt www.gyllesms.dk



Kontakt landmanden, hvis du skal holde en større fest i foråret.



Kontakt landmanden, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om
landbrugsdrift og gylleudbringning.



Besøg din nabo-landmand, hvis han holder ”Åbent Landbrug” eller
”Økodag”.



Husk på, at landmændene ikke spreder gylle for at genere nogen.

