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Navn
Adresse

Ølufvad Mølle Dambrug
Skærbækvej 6, 6618 Årre

CVR nummer

14153136

Dato for tilsyn

27. juni 2018

Baggrunden for tilsynet

Basistilsyn

Virksomhedens karakter

Dambrug
I 202

Hvad der er ført tilsyn med

Basistilsyn
Tilsynet er gennemført som et samlet tilsyn, dvs. en
gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold.

Er der konstateret
jordforurening

Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev
ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser

Er der meddelt påbud,
forbud eller indskærpelser
til virksomheden

Nej
Prøverne for 2017 giver ikke tilfredsstillende resultater, da stort
set alle parametre er overskredet (ilt er ok i alle prøver). Vi må
derfor henstille til øget fokus på at optimere driften således, at
udledningsværdierne forbedres markant.

Konklusion på eventuelle
egenkontrolindberetninger

Gert mente, at tilstedeværelsen af oddere i ”plantelagunen”
kunne have negativ indflydelse på de udtagne prøver, da evt.
bundsediment kan bliver hvirvlet op af deres aktivitet.
Dette kan vi ikke udelukke, dog mener at dette kun vil kunne
medføre en meget ringe stofforøgelse i udledningsvandet set
over et døgn, da odderne trods alt i har lagunen som fast
levested / opholdssted. Alternativ må lagunen sikres mod
oddere.
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Særlige forhold til drøftelse
eller opfølgning siden sidste
tilsyn
Gennemførte forbedringer
eller ændringer siden sidste
tilsyn
Påtænkte fremtidige
ændringer eller udvidelser
som kan have betydning for
miljøforhold

Vi udleverede et eksemplar af miljøgodkendelsen af 21. marts
2018, som Gert ikke var bekendt med var meddelt (samt ikke
påklaget).

Der vil i 2019 skulle etableres en mikrosigte (som følge af den
nye mgk.)
Ved tilsynet var der store fisk (1,5 - 4 kilos) i bassin 2 til 5,
mens der i bassin 1 for nyligt var sat halvkilos fisk ud. De store
fisk afsættes til put and take søer.
Vandkvaliteten i indløbet var fin, der er foretaget grødeskæring
for en uges tid siden.

Øvrige forhold og
bemærkninger

Dambruget kører pt. med returpumpning fra bassin 2 til bassin
1 samt nede fra start lagune til bassin 5.
Der køres desuden med fuld iltning, dette giver et højere
vandflow gennem anlægget end normalt og presser dermed
også bundfældningsanlægget noget hårdere.
Dambruget har været sygdomsfri i 2018 og der har derfor ikke
været anvendt medicin.

Har der været en dialog om
energitiltag

Nej
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