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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Mosedraget 4, N. Bjerregrav.
CVR-nr. 17243047
Baggrund
Randers Kommune har den 9. oktober 2019 udført miljøtilsyn på husdyrbruget.
Under tilsynet deltog Lars V. Fisker fra husdyrbruget, og Peter Dalgas Kruse fra
Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er
gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Husdyrbruget er et IED husdyrbrug (mere end 2.000 stipladser til fedesvin over 30
kg).
Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Der var ingen bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 16. november
2017.
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.
Gældende afgørelser
Miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 12 fra den 11. november 2015.
Husdyrhold
Der er meddelt godkendelse til en produktion på 10.000 slagtesvin (28,5 – 114 kg)
svarende til ca. 294,24 dyreenheder (DE).
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Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

Dyreenhedsberegningerne er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i
bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold,
husdyrgødning, ensilage m.v.
Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste 3 planperioder
af:
1. august 2016 – 31. juli 2017
Gødning / staldsystem
Art:
Antal dyr
DE
Slagtesvin (31 – 115,3 kg)
I alt

7.367
217,45

1. august 2015 – 31. juli 2016
Art:

Antal dyr

Slagtesvin (31 – 113,8 kg)
I alt

DE

Gødning / staldsystem

8.886
256,37

1. august 2015 – 31. juli 2016
Art:

Antal dyr

Slagtesvin (27 – 112,3 kg)
I alt

DE

Gødning /staldsystem

9.645
279,32

Randers Kommune vurderer, at produktionen, set over planperioderne 2015-2018,
ligger indenfor det tilladte.
Gødning
Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen:


Gyllebeholder på 1.000 m³ fra 1987. Beholderen er taget ud af drift.



Gyllebeholder på 5.000 m³ fra 2006. Beholderen er omfattet af 10-års
beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 14. december 2016.
Beholderen har fast overdækning i form af telt. Overdækningen var hel og
forsvarlig lukket.

Opbevaringskapacitet.
Produktion af gylle for dyreholdet i planår 17/18 er 4.272 m3. Hertil kommer 3.443
m3 gylle fra Tinghøjvej 96, hvor der er beholderkapacitet på 1.930 m3. Samlet
beholderkapacitet er 6.930 m3. Opbevaringskapaciteten er beregnet til mere end 10
mdr.

Nøglevilkår i miljøgodkendelsen
Den årlige fosforudskillelsen (P ab dyr) må maximalt være 0,65 kg P/slagtesvin. En
gang pr. planperiode skal der, ud fra data i E-kontrol og formler i miljøgodkendelsens
bilag 3, gennemføres en beregning af den samlede årlige produktion af P ab dyr.
Beregninger foretaget ud fra data i GHI:
Planår 2015/16:
0,65 kg P pr. slagtesvin.
Planår 2016/17:
0,62 kg P pr. slagtesvin.
Planår 2017/18:
0,58 kg P pr. slagtesvin.
Beregningerne viser overholdelse af vilkår for fosforudskillelsen for planårene 20152018.
Olietank
Ifølge BBR er der tilknyttet en olietank til ejendommen. Det er en godkendt tank på
1.200 liter fra år 2010. Tanken anvendes til fyringsolie og er placeret på fast gulv,
hvor der ikke er mulighed for afløb til jord eller kloak.
Sprøjtemidler
Anden ejendom.
Affald
Opbevares på anden ejendom.
Døde dyr
Opbevares under kadaverkap ved vej over for stalden. Afhentes af DAKA (kvitteringer
fremvist).
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 2019 fastsat af Miljøstyrelsen til 328,62 kr. Regning for
opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2019.

2

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.

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.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du
velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Peter Dalgas Kruse
Biolog

