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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Grønkærvej 7, Linde
CVR-nr. 16811580
Baggrund
Randers Kommune har den 8. juli 2020 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Johan Christensen fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Husdyrbruget er et erhvervsmæssigt dyrehold med en ammekvægsbesætning.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Der var ingen bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 4. december 2014.

Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:
 Indskærpelse om beholderkontrol.
 Henstilling om at næringsstofferne udnyttes af afgrøder på areal til udegående dyr.
 Henstilling om overdækning af fast gødning.

Jordforurening
Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.
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Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Tilsynet
Husdyrhold
Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder
af:
1. august 2018 – 31. juli 2019
Gødning / staldsystem
Art:
Antal dyr
DE
Ammekøer (> 600 kg)
Årsopdræt (1,5–4,6 mdr.)
Årsopdræt (14,3-22,4 mdr.)
Slagtekalv (42,3-250,6 kg)
Slagtekalv (250,6-643,1 kg)
Avlstyre (over 440 kg)
I alt

71,4
11,3
57,8
29
29
2,2

Dybstrøelse
Dybstrøelse + gylle
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse + gylle
Dybstrøelse
102

1. august 2016 – 31. juli 2017
Art:
Ammekøer (> 600 kg)
Årsopdræt (1,3–5,2 mdr.)
Årsopdræt (12,6-20,6 mdr.
Slagtekalv (39,5-242,9 kg)
Slagtekalv (242,9-624,4 kg)
I alt

Antal dyr

DE

68,7
18,2
54,1
32
32

49,07
4,99
25,85
4,25
14,23
98

Antal dyr

DE

63,8
14,1
53,9
32
32
2,2

45,57
3,8
26,84
4,04
15,02
1,22
96

Gødning / staldsystem
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse + gylle
Dybstrøelse
Dybstrøelse + gylle

1. august 2016 – 31. juli 2017
Art:
Ammekøer (> 600 kg)
Årsopdræt (1,1–4,8 mdr.)
Årsopdræt (13,7-22 mdr.
Slagtekalv (40,3-233,3 kg)
Slagtekalv (232,2-634,8 kg)
Avlstyre (over 440 kg)
I alt

Gødning /staldsystem
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse + gylle
Dybstrøelse
Dybstrøelse + gylle
Dybstrøelse

Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15.
november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

I CHR er der registreret følgende dyrehold: 65 køer, 44 kvier og 47 handyr.

Stalde
Der er 4 staldafsnit. Ammekøerne går i stald beliggende længst mod nord. Udgangsarealet for ammekøerne er befæstet. Det befæstede areal rengøres og materialet føres til oplag for husdyrgødning.
I den vestlige del af laden er der staldafsnit for større opdræt / slagtekalve. De har
adgang til areal syd for laden.
Arealet er ikke bevokset, og ud fra luftfotos fra flere år tilbage ses kun græs i meget
begrænset omfang. Da dyretrykket vurderes at være højt på dette areal, er det drøftet, at området kan betragtes som en løbegård, hvor der er krav om, at der skal etableres fast bund med afløb til beholder.
I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9 stk. 1 og 2 skal løbegårde og lignende arealer, hvor der er en høj koncentration af dyr, og hvor næringsstofferne fra
husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet, have fast bund
og skal indrettes med afløb til opsamling af flydende husdyrgødning eller restvand.
Det henstilles at areal til udegående dyr indrettes så næringsstoffer udnyttes af afgrøder.

Gødning
Der er 1 gyllebeholder på ejendommen:
 Gyllebeholder på 1.530 m³ fra 1986. Beholderkontrol er senest foretaget den
21. april 2009.
I henhold til § 9 i bekendtgørelse om beholderkontrol skal brugeren af beholderen til
flydende husdyrgødning med en kapacitet større end 100 m3 mindst hvert 10. år lade
beholdere kontrollere for styrke og tæthed (beholderkontrol). Kontrollen skal udføres af autoriseret kontrollant.
Det er mere end 11 år siden, at beholderen sidst er kontrolleret.
Det indskærpes, at gyllebeholderen senest den 15. august 2020 anmeldes til beholderkontrol.
Der er dykket indløb og fuldt dækkende flydelag. Flydelaget er meget kraftigt, da det
ikke brydes i forbindelse med udbringning af gylle.
Gyllebeholderen tømmes 1 gang om året – om foråret.
Stalde med dybstrøelse rengøres 2 gange pr. år. Gødningen udbringes direkte på arealerne. I staldene, som hovedsagelig stod tomme ved tilsynet, var udmugning af
dybstrøelse påbegyndt. Der er ingen markstakke.

Krybbeaffald, opsamling ved skrabning af det befæstede areal ved kostalden m.v. oplagres på befæstet areal umiddelbart øst for ammekostalden. Der er afløb fra pladsen
ind til gyllekummer i staldafsnit i laden.
Oplaget er ikke overdækket.
I henhold til § 16 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen skal oplag af fast gødning overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. Kravet
gælder ikke for møddinger med daglig tilførsel fra stalde, hvor der er et staldsystem
baseret på fast gødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle.
Da gødningen ikke er fra staldsystem med fast gødning og ajle vurderes det, at oplaget er omfattet af krav om overdækning.
Det henstilles, at oplag indeholdende gødning fremover overdækkes med vandtæt
materiale.

Foder
Ensilage opbevares i wrap-baller på og i tilknytning til tidligere ensilageopbevaringsplads.
Der var ingen rester af ensilage på terræn.

Olietank
Der er dieseltank fra 2009 i laden.

Brugerbetaling:
Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.2 Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.
Timetaksten er for 2020 fastsat af Miljøstyrelsen til 333,22 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2020.
Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:
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Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. (Husdyrloven).

Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse mv. og
tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.










Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse
m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om
opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til
opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og
drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord.

Klagevejledning:
Indskærpelser meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 69 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig
domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til
Miljøbeskyttelsesloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato. Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette
henvendelse til kommunen.
Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen
Miljøtekniker

