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Beslut
Datum
2022-04-27

Ärendebeteckning
551-10388-2022
Anläggningsnummer
1496-1176

Miljöprövningsdelegationen

Djurströms Egendom AB
djurstromsgard@gmail.com

Ändring av villkor i tillstånd till djurhållning
Miljöprövningsdelegationens beslut
Villkorsändring
Miljöprövningsdelegationen ändrar villkor 7 i tillståndet givet den
17 februari 2003 (ärende 551-33592-2001) till djurhållning för
slaktfågel- och nötproduktion. Villkoret ska ha följande lydelse
(ändring understruken).
7.

Under tiden 1 augusti–30 november får spridning av gödsel
endast ske inför sådd av höstoljeväxter alternativt till etablerad
vall. Tillsynsmyndigheten kan i det enskilda fallet medge
undantag.
Utöver vad som framgår av första stycket får under tiden
1 augusti–30 september spridning av organiska gödselmedel ske
inför sådd av höstspannmål på lerjordar. Spridning får ske på
högst 30 hektar av åkerarealen per kalenderår. Nedbrukning ska
ske inom fyra timmar efter spridning.

Tillståndet gäller i övrigt
Tillståndet från den 17 februari 2003 gäller i de delar som inte ändras
genom beslutet om villkorsändring.

Redogörelse för ärendet
Gällande tillstånd
Miljöprövningsdelegationen gav den 17 februari 2003 (ärende 55133592-2001) tillstånd till djurhållning för slaktfågel- och
nötproduktion på fastigheten Djurström 1:2 i Skövde kommun.
För verksamheten gäller bland annat följande villkor.
7.

Under tiden 1 augusti–30 november får spridning av gödsel endast ske inför
sådd av höstoljeväxter alternativt till etablerad vall. Tillsynsmyndigheten kan i
det enskilda fallet medge undantag.

8.

Spridning av stallgödsel skall ske i sammanhängande perioder. Hänsyn skall
tas till rådande och förväntade väderleksförhållanden så att minsta möjliga
näringsförlust och olägenhet för närboende uppstår. Spridning under lördagar,
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söndagar, helgdagar eller helgdagsaftnar skall så långt möjligt undvikas särskilt
i närheten av tätbebyggelse.
9.

Stallgödsel skall noggrant och snarast nedbrukas dock senast under
spridningsdagen såvida inte spridningen sker i växande gröda. Stallgödsel får
inte spridas på snötäckt mark.

10. Spridning av stallgödsel får inte ske närmare vattendrag än 10 meter. Om exakt
spridningsteknik t.ex. släpslangsteknik används kan skydds-avståndet minskas
till 6 meter.
11. Spridning av stallgödsel får inte ske närmare enstaka bostadshus, vatten-täkt än
75 meter utan innehavarens medgivande. Avståndet till vatten-täkt får dock
aldrig understiga 50 meter. Särskild försiktighet skall iakttas där markytan lutar
mot en vattentäkt liksom i de fall där åkermarken regelmässigt översvämmas
vid snösmältning och riklig nederbörd. I de fall gödselspridning sker invid
tätbebyggelse skall ett skyddsavstånd om 200 meter iakttas

Hur ansökan har handlagts hos Miljöprövningsdelegationen
Ansökan om villkorsändring kom in till Miljöprövningsdelegationen
den 14 mars 2022. Ansökan har remitterats till Länsstyrelsen och
Miljönämnden östra Skaraborg, som båda har meddelat att de inte
avser att yttra sig i ärendet.

Vad ansökan avser
Djurströms Egendom AB (sökanden) ansöker om att villkor 7 ändras
på så sätt att villkoret får ett tillägg enligt följande:
Utöver vad som framgår av villkor 7 får under tiden 1 augusti–30 september
spridning av organiska gödselmedel ske inför sådd av höstspannmål på lerjordar.
Spridning får ske på högst 30 hektar per kalenderår. Nedbrukning ska ske inom fyra
timmar efter spridning.

Sökandens argument för villkorsändring
Sökanden har utökat spridningsarealerna och förfogar numera över
321 hektar åkermark, huvudsakligen lerjordar. Höstspannmål odlas på
övervägande delen av arealen. Växtodlingsrådgivning anlitas från
Hushållningssällskapet, och i planen för höstsådd spannmål är
näringsstatusen inför övervintring avgörande. Det är erkänt att
plantans fosfor- och kaliumtillgång avgör bestockning, rotbildning och
hela plantans övervintringsförmåga. Begränsad mängd kväve till
spannmål på hösten tillsammans med fosfor och kalium har i försök
givit en positiv kombinationseffekt, vilket är gynnsamt för grödans
växtnäringsutnyttjande och motverkar växtnäringsläckage från
marken. Slaktkycklingproduktionen ger sökanden ett utmärkt NPKgödselmedel till höstspannmål på hösten.
Sprids organiska gödselmedel på lerjordar och i begränsad mängd och
areal samt då nedbrukning sker snabbt, är spridning som föregår sådd
av höstspannmål motiverat.
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Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut
Enligt 24 kap. 13 § miljöbalken får tillståndsmyndigheten besluta att
ändra eller upphäva villkor i ett tillståndsbeslut efter ansökan av
tillståndshavaren. Dock får villkoret upphävas eller mildras endast om
det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än
nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte
förutsågs när tillståndet gavs.
Spannmålsgröda har normalt ett lågt behov av kväve på hösten och
dess upptagskapacitet är därför begränsad. Av Jordbruksverkets
rekommendationer för gödsling och kalkning framgår att
fjäderfägödsel normalt bör spridas endast på våren, då gödseln är
mycket näringsrik och det är svårt att sprida en tillräckligt låg och
samtidigt kontrollerad giva med tillgänglig spridningsteknik.
Om spridning av organiska gödselmedel till höstspannmål sker på
lerjordar på en begränsad yta och nedbrukning sker inom fyra timmar
efter spridning förväntas dock risken för näringsläckage efter
spridningen inte att öka.
Miljöprövningsdelegationen har i några tidigare prövningar medgett
att högst cirka en tiondel av den egna spridningsarealen bör kunna få
tillföras organiska gödselmedel inför sådd av höstspannmål under
förutsättning att det sker på lerjordar. Sökanden har yrkat på en
åkerareal som motsvarar 10 % av den totala ytan.
Med beaktande av vad som angetts ovan anser
Miljöprövningsdelegationen att sökanden har visat att villkoret är
uppenbart strängare än nödvändigt. Villkoret kan därmed ändras enligt
ansökan.
____________________
Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I beslutet har
Anders Hjalmarsson, ordförande, och Anna Alenius Bolin,
miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av Robert Ernstsson,
miljöhandläggare.
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför
namnunderskrifter.

Så här överklagar ni Miljöprövningsdelegationens
beslut
Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och
miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock
skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress
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är vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar ni med vanlig post är
adressen Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen
överklagandet och handlingarna till mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag ni fick del av beslutet. Är ni osäker på när tiden går ut
kan ni kontakta Länsstyrelsen.
Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna (till
exempel Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller kommunens
miljönämnd), ska överklagandet dock ha kommit in till Länsstyrelsen
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska ni ange




ert namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange
beslutsdatum och ärendets ärendebeteckning, samt
hur ni anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och
varför det ska ändras.

Sändlista
Externt
 Naturvårdverket, registrator@naturvardsverket.se
 Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
 Miljönämnden östra Skaraborg, info@miljoskaraborg.se
 Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se
Internt inom Miljöprövningsdelegationen och Länsstyrelsen
 Anders Hjalmarsson
 Anna Alenius Bolin
 Robert Ernstsson
 Monica Lind
 Caroline Karlsson
 Stig Karlsson
 Elisabeth Lindqvist Tärneld

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

