
 

 

TM 14027 - Landbrugsårsmøde 
 

 

 

Formål: Vi dykker ned i aktuelle emner, så du får din viden 

opdateret. Der vil blive talt om forskellige 

problemstillinger, så der vil være noget, der kan bruges i 

forbindelse med både miljøgodkendelser og tilsyn. 

Du vil få inspiration, du kan bruge i dit daglige arbejde. 

Samtidig er der rig mulighed for at netværke og høre om, 

hvad der sker på landbrugsområdet i andre kommuner. 
  

 

Målgruppe: Landbrugsmedarbejdere 

 

 

Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund 

 

 

Tidspunkt: 14.-15. september 2022 

 

 

Program: Se nedenfor 
 

 

Arrangører: Anna K. Klitgaard, Vejen Kommune 

 Dorte Bertelsen, Billund Kommune 

 Annie Lillie, Esbjerg Kommune 

 Klaudi Andresen, Varde Kommune 

 

Deltagerantal: Minimum 80 deltagere og maksimum 130 deltagere 

 

 

Pris: EARLY BIRD 

A-medlemmer kr. 3.350,- ekskl. moms 

B-medlemmer kr. 3.850,- ekskl. moms 
NORMALPRIS 

 Tilmelding efter den 8. juni 2022 

A-medlemmer kr. 3.650,- ekskl. moms 

B-medlemmer kr. 4.150,- ekskl. moms 

 

 

Tilmelding: Senest den 22. juni 2022. Tilmeldingen er bindende 

 

 



 

 

TM 14027 - Landbrugsårsmøde 

 

Program for onsdag den 14. september 2022 
 
9.00-9.30         Ankomst og kaffe/te med brød 

9.30-10.00 Velkomst v/ Dorte Bertelsen - Billund Kommune, Annie Lillie - Esbjerg Kommune, Klaudi 

Andresen - Varde Kommune og Anna Kathrine Klitgaard - Vejen Kommune 

10.00-10.30 Kontrol af forsuring i marken v/ Miljøstyrelsen - Kontrol af om den anvendte teknik - 

forsuring af husdyrgødningen inden eller i forbindelse med udbringningen - opfylder 

gældende krav i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen 

10.30-11.00 Hvorfor tager vi ikke risikovurderinger for miljøfremmede stoffer mere alvorligt? -v/ 

Phillippe Grandjean, professor i miljømedicin og forskningsleder på Syddansk Universitet og 

Harvard 

11.00-12.00 Rundvisning i Miniland i Legoland 

12.00-13.00     Frokost 

13.00-14.00     Nyt fra Miljøstyrelsen v/Miljøstyrelsen 

- Nyt fra Miljøstyrelsen 

- Årlig indberetning af informationer fra IE-husdyrbrug til kommunerne. Hvad skal  

  kommunerne bruge informationerne til?  

- Indberetning af PRTR-data. Erfaringer fra 2021.  

    Mulighed for at indsende spørgsmål inden årsmødet til dib@billund.dk senest 1. september 

14.00-15.00 Oplæg om de 2 steder vi skal besøge på ekskursionen torsdag 

15.00-15.30 Kaffe og kage 

15.30-16.30 Hvordan kan landbrugene gøres mere klimavenlige? v/Kurt Mortensen, Teknik- og 

Energikonsulent, Byggeri & Teknik I/S, Herning 

 - Energieftersyn 

 - Fjernaflæsning 

 - Energiscreening 

 - Optimering af ventilation 

 - Eksempler på energibesparende tiltag 

 - Eksempel på energirapport 

16.30-17.00 Affaldshåndtering v/ Esbjerg Kommune - Hvordan skal vi som tilsynsmedarbejdere 

håndhæve og vejlede bedre på tilsyn? 

17.00-17.30 Erfaringsudveksling affaldshåndtering i grupper - opsamling til sidst 

mailto:dib@billund.dk


 

 

17.30-18.30 Fri leg, gåtur og indkvartering 

   Mulighed for gåtur langs Billund Kommunes Playline, som er en oplevelsesrig forbindelse   

   mellem turistattraktioner og bymidte. Ruten er på ca. 3,8 km og går bl.a. forbi  

   Skulpturparken, Billund Centret og LEGO House. Du kan læse om attraktionerne langs  

   Playline her Attraktioner Playline 

   Du kan læse mere om attraktionerne og den unikke natur her Visit Billund  

18.30-               Aftensmad 

 

Program for torsdag den 15. september 2022 
 
7.30-8.30 Morgenmad 

8.30-10.00 Aktuelle afgørelser og domme v/Mads Kobberø - Aktualitetstemaer, opfølgning på sidste 

år (dyrepark både husdyr og landzone), OML m.m. 

10.00-10.20      Kaffe og klar til ekskursion 

10.30-15.00 Ulvehøjgaard ApS - Frilandssvinebesætning, der har stor fokus på dyrevelfærd og 

samarbejder med Århus Universitet om bl.a. målinger af udvaskning af næringsstoffer fra 

forskellige bevoksninger. 

Kragelund Mose - naturplejeprojekt på 100 ha med helårsafgræsning af uldgrise, 

vandbøfler og exmoorponyer. Se mere om projektet på Facebook Kragelund - en lysåben 

mose 

  Frokost indtages undervejs – husk solidt fodtøj og overtøj til vejret 

15.00-15.30      Kaffe, opsamling, evaluering og tak for i år 

 

 
 

 

http://byudvikling.billund.dk/billund/playline/faciliteter-langs-playline/
https://www.visitbillund.dk/billund/oplevelser
https://www.facebook.com/groups/1273514586373222
https://www.facebook.com/groups/1273514586373222

