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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Kallehavevej 3, Tebbestrup.
CVR-nr. 12716435
Baggrund
Randers Kommune har den 28. maj 2019 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under
tilsynet deltog Freddie L. Christiansen fra husdyrbruget, og Peter Dalgas Kruse fra
Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er
gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Der var ingen bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 2. juli 2013.
Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:
 Indskærpelse om lovliggørelse af overproduktion.
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.

Husdyrhold
Randers Kommune har registreret et tilladt dyrehold bestående af 20 ammekøer
(400-600 kg) med opdræt og 2 avlstyre, svarende til ca. 26 DE (dyreenheder).
Dyreenhedsberegningen 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 5 planperioder
af:
1. august 2017 – 31. juli 2018
Gødning / staldsystem
Art:
Antal dyr
DE
Ammekøer (400-600 kg)
Kviekalve (1–5,6 mdr.)
Kvier (12,3-17,9 mdr.)
Tyrekalve (83,3-257,6 kg)
Ungtyre (340,3-558,6 kg)
Avlstyre (over 440 kg)
I alt

24
5,7
17,7
15
32
1,2
35,53

1. august 2016 – 31. juli 2017
Art:
Ammekøer (400-600 kg)
Kviekalve (1,4–5,8 mdr.)
Kvier (14,1-19,6 mdr.)
Tyrekalve (40-264,5 kg)
Ungtyre (350-533,4 kg)
Avlstyre (over 440 kg)
I alt

Antal dyr

DE

Gødning / staldsystem

22,1
6,5
18,1
11
25
0,3
31,58

1. august 2015 – 31. juli 2016
Art:
Ammekøer (400-600 kg)
Kviekalve (2,3–5 mdr.)
Kvier (13,4-20,7 mdr.)
Tyrekalve (87,6-224,4 kg)
Ungtyre (303,8-569,4 kg)
Avlstyre (over 440 kg)
I alt

Antal dyr

DE

22,5
4,6
16,4
17
18
0,7
31,23

Gødning / staldsystem

1. august 2014 – 31. juli 2015
Art:
Ammekøer (400-600 kg)
Kviekalve (1,9-5,1 mdr.)
Kvier (13,8-21,2 mdr.)
Tyrekalve (54,6-218,2 kg)
Ungtyre (340,5-568,5 kg)
Avlstyre (over 440 kg)
I alt

Antal dyr

DE

Gødning / staldsystem

23
5,3
14,9
13
15
0,3
28,53

1. august 2013 – 31. juli 2014
Art:
Ammekøer (400-600 kg)
Kviekalve (2,3–5 mdr.)
Kvier (13-20,1 mdr.)
Tyrekalve (40-262,4kg)
Ungtyre (335,1-598,1 kg)
I alt

Antal dyr

DE

Gødning / staldsystem

20,4
4,4
14,8
10
12
26,13

CHR (28. maj 2019): 23 køer, 27 kvier og 22 handyr.
Ifølge data fra GHI har der været en overproduktion i de seneste planår. Der er i
perioden dog ikke indkommet klager over husdyrbruget.
Randers Kommune indskærper at der skal indsendes ansøgning om miljøtilladelse
efter Husdyrlovens § 16b (retlig lovliggørelse) inden 1. august 2019. Alternativt skal
produktionen nedbringes (fysisk lovliggørelse) og produktionstilladelsen være
overholdt fra og med 1. august 2019 (planåret 2019/20).
På tilsynet talte vi om muligheden for at søge miljøtilladelse. Miljøtilladelse skal
ansøges gennem www.husdyrgodkendelse.dk. Øverst på siden finder du et link til
vejledning.
Gødning
Der er igen møddingsplads eller beholder til gødningsopbevaring på ejendommen.
Dybstrøelse køres direkte ud fra staldene og nedbringes.
Kvægholdet har fri adgang til løsdriftsstalde og er ude på marken det meste af året.
Dyrene er kun permanent opstaldet i den del af vinterperioden, hvor der ikke er
mulighed for afgræsning.
Ensilage
Opbevares i marken i wrap-baller og enkelte år i markstak. På tilsynsdagen lå der
wrapballer udenfor den ene stald. Afstandskrav for oplag i marken var overholdt.

Olietank
Der var ingen olietanke på ejendommen, hvilket stemmer med oplysningerne i BBR.
Kemikalier
Opbevares i aflåst kasse i rum ved værksted. Rummet har betongulv og der er ikke
afløb.
Affald
Erhvervsaffald afleveres på genbrugspladsen. Dyrlægen tager brugte kanyler og
eventuelle medicinrester med sig. Dagrenovation bortskaffes via kommunal ordning.
Døde dyr
Afhentes af DAKA.
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.
Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:
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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.

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.

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

Peter Dalgas Kruse
Biolog

