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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Tørringvej 32, Tørring
CVR-nr. 40810463
Baggrund
Randers Kommune har den 4. november 2020 udført miljøtilsyn på husdyrbruget.
Under tilsynet deltog Christian Dueholm fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et prioriteret tilsyn. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Husdyrbruget er godkendt efter § 11 i Husdyrbrugloven – svinebrug med mere end
75 dyreenheder (DE).
Der er sket ejerskifte siden sidste tilsyn i 2018.

Bemærkninger til miljøtilsynet
Der er ingen miljømæssige bemærkninger til tilsynet.

Jordforurening
Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.
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Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelser
Miljøgodkendelse efter § 11 i Husdyrbrugloven fra den 14. april 2016.

Tilsynet
Husdyrhold
Der er meddelt godkendelse til en produktion på 10.500 smågrise (7,1 – 31 kg) og
3.000 slagtesvin (31 – 112 kg) svarende til ca. 133 (DE).
Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 2 planperioder
af:
1. august 2018 – 31. juli 2019 Tørring Nygård I/S
Gødning / staldsystem
Art:
Antal dyr
DE
Slagtesvin (35 – 112,1 kg)
Smågrise (9 - 32 kg)
I alt

2.968
8.784

81,1
39,2
120

Delvis spaltegulv
Delvis spaltegulv

1. august 2017 – 31. juli 2018 Tørring Nygård I/S
Art:
Slagtesvin (38 – 115,2 kg)
Smågrise (10,4 - 38 kg)
I alt

Antal dyr

DE

3.014
8.877

84,7
47,5
132

Gødning / staldsystem
Drænet gulv + spalter
Delvis spaltegulv

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15.
november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Tørring Nygård I/S er ophørt den 31. december 2019.
Der foreligger endnu ingen gødnings- og husdyrindberetning for den nuværende ejer
af husdyrproduktionen.
I CHR er der registreret et husdyrhold på 800 svin over 30 kg og 1.570 smågrise mellem 7 og 30 kg.
Det er oplyst, at smågrisestalden står tom, da der ikke produceres smågrise på ejendommen i øjeblikket. Det påtænkes evt. at søge om at producere slagtesvin i stalden.
Stalde
Ved sidste tilsyn aftaltes, at det nordligste afkast på slagtesvinestalden fjernes, da det
ikke fremgår af miljøgodkendelsen. Antallet af afkast og placering er er forudsætning
for beregning af lugtgeneafstanden og kan ikke ændres med mindre, der foreligger
en ny beregning, som viser overholdelse af lugtgenekriterierne.
Det nordligste afkast på slagtesvinestalden er fjernet.

Der er etableret et ekstra afkast på smågrisestald mellem afkast nr. 5 og 6. jf. oversigtsplan i miljøgodkendelsen. Afkastet er opsat for at øge ventilationen i smågrisestalden.
Der er orienteret om, at såfremt stalden igen tages i brug, skal afkastet fjernes, med
mindre der opnås tilladelse til anvendelse af afkastet.
Gødning
Der er 1 gyllebeholder på ejendommen:


Gyllebeholder på 2.600 m³ fra 2000. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 10. september 2020.

Flydelag på beholderen var fuldt dækkende. Flydelaget er etableret med snittet halm.
Indløbet var dykket.
Logbog blev forevist.
Der er orienteret om, at der skal føres logbog 1 måned efter sidste føring af optegnelser, 2 uger efter tømning og 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt hvor
overdækningen er konstateret defekt.

Brugerbetaling:
Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.2 Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.
Timetaksten er for 2020 fastsat af Miljøstyrelsen til 333,22 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2020.
Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:
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Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. (Husdyrloven).
Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse
m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om
opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse mv. og
tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.







Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til
opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og
drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen
Miljøtekniker

