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Prioriteret miljøtilsyn på ejendommen Gammelholmvej 36, Torsted, 9541 Suldrup
Rebild Kommune har den 6. december 2017 udført prioriteret miljøtilsyn på ovenstående ejendom. Tilstede ved tilsynet var Jakob Bo Christensen og Kresten Jakobsen og miljømedarbejder
Simon Joakim Munk fra Rebild Kommune.
Tilsynet var et prioriteret tilsyn og omfattede kun dele af landbruget. Tilsynet er målrettet de
forhold der har betydning for miljørisikovurderingen af miljøtilsynsbekendtgørelsen 1 og omfattede ejendommens dyrehold og opbevaring og håndtering af husdyrgødning.
Dyrehold:
Ejendommens tilladte dyrehold er jf. anmeldelse af skift i dyretype af 22. august 2016 på:
 15 stk. ammekøer (400-600 kg)
 15 stk. årskvier (6-28 mdr.)
 4 stk. årskalve (0-6 mdr.)
 7 stk. tyrekalve (40-220 kg)
 7 stk. ungtyre (220-440 kg)
 4 stk. moderfår med lam
 15 stk. heste (500-700 kg)
 10 stk. heste (300-500 kg)
 10 stk. heste (under 300 kg)
Ifølge Gødningsindberetningen var der i planperioden 1. august 2015 – 31. juli 2016 registreret følgende dyrehold på ejendommen:
 9,7 stk. årsammekøer (400-600 kg)
 7,8 stk. årsopdræt (9,3-18 mdr.)
 3,1 stk. årsopdræt (1,3-4,8 mdr.)
 3 stk. tyrekalve (34,3-233,3 kg)
 6 stk. ungtyre (353-530,7 kg)
 1 stk. får, moderdyr med afkom
 3,5 stk. heste (500-700 kg)
På tilsynsdagen var der ifølge CHR registeret 13 stk. køer, 6 stk. kvier og 10 stk. handyr, samt
2 stk. får på ejendommen. Herudover oplyste du, at der var 6 stk. heste (500-700 kg), 8 stk.
heste (300-500 kg) og 2 stk. heste (mindre end 300 kg).
Dyreholdets størrelse og sammensætning holder sig indenfor det tilladte. Rebild Kommune har
ikke yderligere omkring dyreholdet.
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Gødningsopbevaring:
På tilsynet snakkede vi om hvordan du håndtere husdyrgødningen fra stalden. Du oplyste at
der muges ud 2-3 gange årligt og husdyrgødningen opbevares på møddingspladsen, indtil det
udbringes og nedpløjes på marken.
På tilsynsdagen var husdyrgødningen på møddingspladsen overdækket med plast og afløbet
var ikke tilstoppet.
Offentliggørelse:
Rebild Kommune skal offentliggøre dette tilsynsbrev, tilsynsrapporten og evt. øvrige breve/mail, der er knyttet til tilsynet. Du har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis der ikke kommer bemærkninger inden 22. januar 2018, vil dette brev
være endeligt og offentliggøres.
Risikovurdering:
Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen2 skal alle landbrug miljørisikovurderes og tildeles en risikoscore. Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændelser og konsekvensen heraf.
Der vurderes på:
•
•
•
•
•

Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
Regelefterlevelse
Gødningsopbevaring og håndtering
Størrelse af husdyrbruget
Sårbarhed (afstand fra husdyrbrugets anlæg til søer, vandløb og indvindingsområder)

Der kan tildeles en score på 1, 3 eller 5, hvor 1 er lav og 5 er høj.
Rebild Kommune har på baggrund af dette tilsyn vurderet miljørisikoen for de nævnte parametre og beregnet en samlet miljørisikoscore på 4,01 for landbruget.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. kapitel 17 § 80 i
Husdyrgødningsbekendtgørelsen3.
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, jf. kapitel 11, § 101 i miljøbeskyttelsesloven4.
Yderligere oplysninger:
Rebild Kommune gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen.
Bemærk, at der kan være forhold af miljømæssig betydning på din ejendom, der ikke er observeret ved tilsynet.
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Hvis du har spørgsmål eller rettelser til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig på
tlf.: 99 88 99 61

Med venlig hilsen
Simon Joakim Munk
Miljømedarbejder
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