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Tilsynsbrev og rapport
for landbrugstilsyn den 29-05-2018 på ejendommen:
Sønder Klitvej 45B
6960 Hvide Sande

Tilsynsbrev
Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.
Fra virksomheden deltog

Ejer af dyreholdet

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:
Ved tilsynet blev der set en tilfredsstillende rengøring af hvalpenet samt flueforebyggelse/bekæmpelse.

Opmærksomhedspunkter:


I hvalpeperiode er der stor risiko for opformering af fluelarver i gødningen under bure. Derfor
bør det fjernes hyppigt, gerne ved en ugentlig rensning.



Hvalpenet skal overdækkes dagligt, når de fjernes fra bure, for at minimere flueopformering.



Selv små mængder dybstrøelse/halm/husdyrgødning skal overdækkes løbende for at
minimere flueopformering og ammoniakfordampning.

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Offentliggørelse
Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre
tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige
offentliggørelse.
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling
Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af
ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende
afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder
reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres
til ejer af ejendom.
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Tilsynsrapport
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Fluebekæmpelse

Der anvendes fluesnore samt fluebekæmpelsesmidler.

Fjernelse af gødningsspild

Gødningsspild fjernes efter behov og minimum 2-3 gange årligt.

Fjernelse af spildhalm

Der fjernes spildhalm næste gang efter fravænning - ca. midt juni.
Vær opmærksom på, at netop i hvalpeperiode er der stor risiko for
opformering af fluelarver i gødningen under bure. Derfor bør det
fjernes hyppigt, gerne ved en ugentlig rensning.

Udskiftning /rengøring af
hvalpenet

Hvalpenet rengøres 2 gange i løbet af hvalpesæson. Efter endt brug
fjernes hvalpenet løbende, hvorefter de lægges i kar og vaskes løbende.
Vær opmærksom på, at hvalpenet skal overdækkes dagligt, når de
fjernes fra bure, for at minimere flueopformering.

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Møddingsplads (afløb, randzone
mv)

Ingen møddingsplads.

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Gyllebeholder (Flydelag, logbog,
dykket

Ingen fluer i gyllebeholder ved tilsynet.

Halm mm. køres til Sønder Klitvej 66.

Venlig hilsen
Erik Lauridsen Haahr
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver
personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen,
blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at
berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.
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