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Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 22-04-2021
Finn Hvid Rasmussen
Elkjærslundvej 1
8961 Allingåbro
Til stede ved tilsyn

Finn Hvid Rasmussen
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype

Prioriteret tilsyn

CHR nr.

110246

CVR nr.

18653583

P nr.

Husdyrbrugstype

Kategori 1a, IED-Slagtesvinebrug

Godkendelsestype

Godkendelse §12

Godkendelsesdato

15-01-2013

Nyeste godkendelse/tillæg 15-01-2013
Godkendte dyreenheder

256,41

Dyreenheder (registreret)

267,07

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
27-04-2021

Type
Henstilling/Forvarsling

Kommentar
Det skal noteres i logbogen, når der omrøres og udbringes gylle fra
beholderen.

Gældende tilladelser til dyrehold
Dyreart

Staldtype

Slagtesvin

Delvis spaltegulv,
25-49% fast

Antal
dyr

Antal
stipladser

Antal
DE

Tilladelsesdato

10.000

2.400

256,41

15-01-2013

Vægtgrænser/korrektion
Indgangsvægt: 32,0

Afgangsvægt: 107,0

Miljøgodkendelse/-tilladelse
Kontrolpunkt
Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM § 12 miljøgodkendelse af 15. januar 2013 til produktion af 10.000 slagtesvin 32107 kg. Den godkendte produktion svarer til 256,4 DE efter den nugældende beregningsmodel.
Der er indsendt ansøgning om en ny miljøgodkendelse efter stipladsmodellen (§
16 a).

Registreret produktion
Dyreart

Slagtesvin

Slagtesvin

Staldtype

Delvis spaltegulv, 25-49%
fast
Delvis spaltegulv, 25-49%
fast

Kontrolpunkt
Registreret dyrehold

2

Antal
dyr

Antal
stipladser

Antal
DE

Gødningsproduktion
(m³ pr. år)
Flydende
Fast

Vægtgrænser/korrektion

4.361,0

142,07

2.906

0

Indgangsvægt: 31,0

Afgangsvægt: 122,2

3.811,0

125,00

2.557

0

Indgangsvægt: 31,0

Afgangsvægt: 122,7

Tilsynskommentar
Ovenstående skema viser produktionen i planperioden 2019/2020. De to foregående planår har produktionen været mindre. I gennemsnit over de 3 foregående
planperioder har produktionen været mindre end det godkendte antal DE.
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Opbevaringsanlæg
Beholdere
Type
Gyllebeholder

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækningstype

01-08-2005

13-11-2015

1.000

4.000

Flydelag

Bemærkning

Kontrolpunkt
Gyllebeholder

Tilsynskommentar
4.000 m³ stor gyllebeholder opført i 2005. Der er ingen fastmonteret pumpe på
beholderen.

Dybstrøelse

Ingen

Læsseplads med afløb

Ingen støbt læsseplads ved gyllebeholderen

Flydelag på gyllebeholder

Ingen flydelag, fordi der ifølge ejer er udbragt gylle fra beholderen få dage før
tilsynet.

Logbog til gyllebeholder

Logbogen er ført en gang om måneden - senest den 1. april 2021, hvor der ikke
var flydelag pga. Omrøring og udkørsel af gylle. Det fremgår ikke, at der er udbragt gylle i uge 16 som oplyst ved tilsynet. Husk at notere hver gang der udbringes gylle fra beholderen, da der er krav om, at der skal være flydelag i beholderen senest 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor flydelaget
er konstateret defekt.

Beholderkontrol

Beholderen er kontrolleret den 13. november 2015 uden bemærkninger. Beholderen skal kontrolleres hvert 10. år.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Bemærkninger

Tilsynskommentar
Tilsynet er pga. coronarestriktioner udført digitalt jf. dispensation fra Miljøministeren.

Andet

Stalden er udlejet pr. 1. juni 2021.

Baggrund for tilsyn

Prioriteret tislyn på baggrund af risikovurdering.

Indberetning af egenkontrol

Der er i 2021 indført miljøledelse på husdyrbruget.

Miljørisikovurdering
Dato for vurdering: 27-04-2021
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 %)

5
Konsekvens (50 %)
3,66

Sårbarhed (34 %)

3

Samlet score
3,13
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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