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Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 19-02-2018
Morten Gert Nielsen
Liltvedvej 8
8961 Allingåbro
Til stede ved tilsyn

Morten Gert Nielsen
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype

Basistilsyn

Ejer

Morten Gert Nielsen

Adresse

Elgårdsmindevej 9, 8960 Randers SØ

CHR nr.

96101

CVR nr.

15261897

P nr.

1017889016

Husdyrbrugstype

Kategori 2, Svinebrug uden godkendelse efter § 11 eller § 12

Godkendelsestype
Godkendelsesdato
Nyeste godkendelse/tillæg 05-07-2017
Godkendte dyreenheder

199,86

Dyreenheder (registreret)

158,93

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport
Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en
miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på
baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere
Norddjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norddjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser
Dato

Type

Kommentar

Gældende tilladelser til dyrehold
Dyreart

Staldtype

Slagtesvin

Drænet gulv +
spalter (33/67)

Antal
dyr

Antal
stipladser

6.860

Antal
DE

Tilladelsesdato

199,86

05-07-2017

Vægtgrænser/korrektion
Indgangs
vægt: 30,0

Afgangsvægt: 114,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Godkendelse, Tilladelser og VVM

Det tilladte dyrehold på ejendommen var indtil 5. juli 2017 7.000 slagtesvin 30102 kg, svarende til 166,7 DE efter nugældende beregningsmodel.
Den 5. juli 2017 meddelte Norddjurs Kommune afgørelse om, at der kunne ske en
ikke-godkendelsespligtig udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde til det dyrehold, der fremgår af ovenstående skema.

Registreret produktion
Dyreart

Staldtype

Slagtesvin

Drænet gulv +
spalter (33/67)

Kontrolpunkt
Registreret dyrehold

Antal
dyr

5.439

Antal
stipladser

Antal
DE

158,93

Gødningsproduktion
(m³ pr. år)
Flydende
Fast
3.179,10

0,00

Vægtgrænser/korrektion

Indgangsvægt: 30,7

Afgangsvægt: 114,5

Tilsynskommentar
Det registrerede dyrehold i gødningsregnskab 2016/2017 fremgår af ovenstående
skema.
Ifølge gødningsregnskaberne er der de seneste 3 planperioder produceret mindre
end det tilladte antal DE.
Der er også nogle få får på ejendommen.
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Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

420

420

Fast mødding

Overdækn.
(m2)

Bemærkning

Beholdere
Type
Gyllebeholder

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækningstype

01-01-1989

20-11-2009

382

1.530

Halm

Bemærkning

Kontrolpunkt
Møddingsplads

Tilsynskommentar
Møddingsplads med afløb til fortank. Pladsen anvendes ikke.

Gyllebeholder

Gyllebeholder på 1.530 m³ fra 1989 samt fortank.

Ajlebeholder

Ingen

Læsseplads med afløb

Der er ingen læsseplads ved gyllebeholderen.

Dykket indløb på gyllebeholder

Der er dykket indløb på beholderen.

Flydelag på gyllebeholder

Ved tilsynet var flydelaget dykket, og der var derfor ikke et dækkende flydelag.
Morten Gert Nielsen har den 22. februar 2018 indsendt dokumentation for, at der
er etableret et nyt flydelag af halm.
Norddjurs Kommune finder det undskyldeligt, at der på tilsynsdagen ikke var
flydelag, da flydelaget i beholderen pga. vejret var dykket kort tid før tilsynet.

Logbog til gyllebeholder

Der føres elektronisk logbog for flydelaget i gyllebeholderen. Det fremgår af logbogen, at der var et dækkende flydelag den 1. februar 2018.

Beholderkontrol

Beholderen er kontrolleret den 20. november 2009 og skal kontrolleres igen i
2019.

Krav om alarm og barriere

Der er ikke krav om gyllealarm eller barriere omkring beholderen.

Opbevaringskapacitet

Der er ikke tilstrækkelig opbevaringskapacitet i gyllebeholderen, men 600 m³ gylle
fra ejendommen er flyttet til en beholder på ejers ejendom i Randers Kommune.
Der er givet tilladelse til opførelse af endnu en gyllebeholder på ejendommen.

Gældende aftale
Kontrolpunkt
Opbevaringsaftaler

Tilsynskommentar
En del af gyllen opbevares i en beholder på en anden ejendom tilhørende Morten
Gert Nielsen.

Spildevand
Kontrolpunkt
Vaskeplads

Tilsynskommentar
Vask af maskiner samt påfyldning af marksprøjte foregår på anden ejendom.
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Olietanke
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Olietanke

2.500 liter nedgravet fyringsolietank til opvarmning af stuehuset fra 1985
2.500 liter overjordisk dieseltank fra 2005

Bemærkninger vedr. olietanke

Der er tale om en lejet dieseltank, og pga. ny olieleverandør er dieseltanken udskiftet siden sidste tilsyn. Den nye tank registreres i BBR.

Affald og kemikalier
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Spild - og smøreolie

Spildolie opbevares i tromler i maskinhuset, som har fast bund.

Farligt affald

Kanyler

Affaldsbortskaffelse

Al affald inklusiv kanyler afleveres på genbrugspladsen. Ejendommen er tilmeldt
Reno Djurs' erhvervsordning.
Spildolie afhentes af Avista Oil.

Opbevaring af døde dyr

Døde dyr opbevares ved Liltvedvej. Dyrene ligger på spalter og under kadaverkappe.

Opbevaring af bekæmpelsesmid- Der opbevares ikke bekæmpelsesmidler på ejendommen.
ler

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Baggrund for tilsyn

Basistilsyn

Jordforurening på ejendommen

Der blev ikke observeret tegn på jordforurening.

Indberetning af egenkontrol

Der er ikke krav om indberetning af egenkontrol.

Zink

Der produceres ikke smågrise på ejendommen.

Miljørisikovurdering
Dato for vurdering: 23-02-2018
Miljøledelse,
Regelefterlevelse
systematik og
(60 %)
miljøforbedringer
(40 %)
5
1
Sandsynlighed (50 %)
2,60

Forhold der har
betydning for at
forebygge forurening fra oplagret
husdyrgødning
(33 %)
3

Husdyrbrugets
størrelse (33 %)

3
Konsekvens (50 %)
2,32

Sårbarhed (34 %)

1

Samlet score
2,46
De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den
delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede
score.
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Tilsyn udført af:

Annette Jessen
miljøsagsbehandler
Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk
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