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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Lindegårdsvej 70
CVR-nr. 28974957
Baggrund
Randers Kommune har den 7. juni 2019 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Jacob Hald 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 godkendt efter § 16b – kvægbrug med en ammoniakemission mindre end 750 kg NH3-N pr. år.
Bemærkninger til miljøtilsynet
Der er ingen miljømæssige bemærkninger til tilsynet.

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. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelser
Der er meddelt miljøtilladelse efter Husdyrlovens § 16b den 24. september 2018. Tilladelsen blev vurderet som udnyttet ved meddelelse af tilladelsen, da der var etableret et erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen.
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsen § 7 indtræder krav om tilladelse til husdyrbrug først ved følgende:
1) 175 m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet på husdyrbruget
alene er ammekøer med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6
mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får.
2) 200 m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er heste.
3) 300 m² produktionsareal, hvis der på produktionsarealet alene er ammekøer
med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over
6 mdr.), tyre) på dybstrøelse, heste, geder eller får, som kun er opstaldet inden for perioden fra den 1. oktober til den 15. maj (vinteropstaldning).
Såfremt en af ovennævnte 3 undtagelser ønskes anvendt skal der ske skriftlig anmeldelse til kommunen. Ved en evt. anmeldelse vil miljøtilladelsen med vilkår bortfalde.
Tilsynet
Husdyrhold
Der er meddelt tilladelse til en produktion af ammekøer, slagtekalve og kalve på i alt
1.791 m² produktionsareal.
Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder
af:
1. august 2017 – 31. juli 2018
Gødning / staldsystem
Art:
Antal dyr
DE
Ammekøer (400 – 600 kg)
Årsopdræt (2,5–5,7 mdr.)
Årsopdræt (8,5-14,3 mdr.)
Slagtekalve (53,4-233,7 kg)
Slagtekalve (204,7-461,5 kg)
Avlstyre (over 440 kg)
Årsopdræt, jersey (0–2,4
mdr.)
Årsopdræt, jersey (25,4-31,4
mdr.)
Avlstyre (over 328 kg)
Heste <300 kg
Heste 300 – 500 kg
I alt
Desuden 40 dådyr (årsdyr).
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Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse
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Dybstrøelse
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Dybstrøelse
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Dybstrøelse

1. august 2016 – 31. juli 2017
Art:
Ammekøer (400 – 600 kg)
Årsopdræt (0–4,4 mdr.)
Årsopdræt (19,6-20,6 mdr.)
Slagtekalve (343-500 kg)
Heste <300 kg
I alt
Desuden 5,5 hjorte.

Antal dyr

DE
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Antal dyr

DE

3,2
2,7
2

2,0
1,8
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Gødning / staldsystem
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse
Dybstrøelse

1. august 2015 – 31. juli 2016
Art:
Ammekøer (400 – 600 kg)
Årsopdræt (25,6-31 mdr.)
Heste <300 kg
I alt
Desuden 5,5 hjorte

Gødning / staldsystem
Dybstrøelse
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.

Ifølge CHR er der 37 køer, 31 kvier og 31 handyr. Det er oplyst, at der er indkøbt kreaturer i marts, som anvendes til naturafgræsning. Det forventes, at en del af dyrene vil
blive opstaldet på andre ejendomme.

Stalde
I miljøtilladelsen er produktionsareal lig med staldstørrelsen – i alt 390 m² i den eksisterende stald.
I forbindelse med tilsynet er det konstateret, at staldens udstrækning er længere
mod nord end oplyst i miljøtilladelsen. Ved opmåling er det konstateret, at produktionsarealet i ovennævnte stald er 196 m². Gangareal og foderbord er ikke medregnet i
denne opmåling. Oversigt over stalden ses sidst i miljøtilsynsrapporten.
Gulvet i stalden er støbt. Der er ikke etableret afløbssystem.
Pt. er der ikke planer om etablering af ny stald. Det forventes, at en del af kreaturerne vil blive opstaldet på andre ejendomme.

Gødning
Stalden rengøres for gødning / dybstrøelse to gange om året. Gødningen / dybstrøelsen opbevares i markstak. Der var ingen markstak på ejendommen ved tilsynet.
I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 15 stk. 5 skal der føres årlige optegnelser over oplag, herunder oplysninger om oplagringsperiode og oplagets placering. Optegnelserne skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med
kontrol.
På møddingpladsen er der henlagt gødning fra bedriftens 2 heste, affald fra hjortene,
wrapballe-affald og haveaffald. Oplaget var overdækket.

Ensilage
Ensilage opbevares i wrap-baller og er placeret på og ved møddingpladsen. Der var
ingen ensilagerester på terræn.

Diverse vilkår i miljøtilladelse (vilkår skrevet med kursiv)
Kreaturerne skal være udegående i min. 6 mdr. pr. år.
Der må ikke være kreaturer i stalden fra den 1. juni til den 30 september.
Kreaturerne var udegående.
Gødning fra staldsystemerne skal være fjernet og staldene rengjort senest den 1. juni.
Der var dybstrøelse i stalden. Det blev oplyst, at gødningen fjernes i løbet af få dage.
Vilkåret er fastsat i forhold til reduktion af lugt fra husdyrbruget. Da husdyrbruget
endnu ikke er udvidet med den ekstra stald på 1.400 m² vurderes, at der er minimal
lugt fra bedriften. Det er således accepteret, at rengøring af stalden er ca. 14 dage
forsinket.
Gødning skal udbringes direkte fra staldene, opbevares i markstak eller opbevares på
møddingplads på anden ejendom.
Gødningen vil blive afsat til Mimers Brønd.

Olietank
Dieseltank fra 1996 er placeret i maskinhuset. Tanken er registreret i BBR.

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.
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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.

Timetaksten er for 2019 fastsat af Miljøstyrelsen til 328,62 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2019.
Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:










Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af
gødning m.v. (Husdyrloven).
Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 - Lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse nr. 1467 af 6. december 2018 om godkendelse og tilladelse
m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold,
husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til
opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og
drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse nr. 177 af 28. januar 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
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dybstrøelse
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Gang

