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Tilsynsbrev og rapport
for landbrugstilsyn den 19-05-2020 på ejendommen:
Ånumvej 150
6900 Skjern

Tilsynsbrev
Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.
Fra virksomheden deltog

Ejer af ejendommen

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:


Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

Til information:



Olietank fra 1990 skal tages ud af drift med udgangen af 2020.
Boring nord for togbane (DGU nr. 93.279) skal have etableret overdækning.

Offentliggørelse
Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre
tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige
offentliggørelse.
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.
Brugerbetaling
Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af
ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende
afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder
reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres
til ejer af ejendom.
Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Tilsynsrapport
Godkendelse/tilladelse
Godkendelsestype

Godkendelse §11

Godkendelsesdato

01-05-2015

Sidste tilladelse

01-05-2015

Tilladte dyreenheder

172,17

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udnyttelse af
godkendelse/anmeldelse

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse er udnyttet.

Staldtype

Ifølge tillæg til miljøgodkendelse:
- Dybstrøelsesarealer.
- Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv.
- Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter.
- Sengestald med spalter.

Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår

Ingen krav.

Miljøteknologi - forsuring - vilkår Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning vilkår

Ingen krav.

Miljøteknologi - skraber - vilkår

Ingen krav.

Miljøteknologi - teltoverdækning Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår

Ingen krav.

Antal mdr. på græs - vilkår

Alle dyr er på græs i sommerperioden.

Dybstrøelse - vilkår direkte
udbring

Dybstrøelse afsættes løbende til Vestjysk Biogas.

Vilkår om beplantning

Ingen krav.

Vilkår -andet

Det accepteres, at en andel af kvierne/studene kan erstattes af et
antal tyre. Antallet af DE, i forbindelse med denne fleksibilitet, må
ikke overstige 175,80 DE.
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Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdat
o

Ammeko ov. 600
kguden opdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)

93

66,43

01-05-2015

Ammeko 400-600
kguden opdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)

27

16,88

01-05-2015

St.r. årsopdr. 0-6mdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)

40

10,81

01-05-2015

St.r. årsopdr. 0-6mdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)

15

4,05

01-05-2015

St.r. årsopdr. 6-12mdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)

55

19,59

01-05-2015

St.r. årsopdr. 12-16mdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)

36

19,17

01-05-2015

St.r. årsopdr. 16-24mdr.

Sengestald,m.bags
kyl/ringkanal

36

19,17

01-05-2015

St.r. årsopdr. 6-24mdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)

36

15,70

01-05-2015

Gæs, 91 dage

Udegående

100

0,38

01-05-2015

Udløbsdat
o

Animalsk produktion registeret ved tilsynet
Dyreart

Staldtype

Antal
dyr

Antal
DE

Gødningsproduktion (m³
pr. år)
Flydende

Fast

Ammeko 400-600 kguden
opdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)

105

65,63

0,00

1.711,81

St.r. årsopdr. 0-6mdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)

23

6,34

0,00

75,41

St.r. årsopdr. 6-27mdr.

Spaltegulvbokse

143

73,72

1.125,69

0,00

Jers. årsopdr. 6-25mdr.

Spaltegulvbokse

9

4,60

70,32

0,00

Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220
kg)

Dybstrøelse (hele
arealet)

37

3,98

0,00

52,53

Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145
kg)

Dybstrøelse (hele
arealet)

5

0,32

0,00

4,48

Slagtekalv Jers. (145-328 kg)

Spaltegulvbokse

5

1,17

13,27

0,00
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Slagtekalv st.r. (220-440 kg)
Heste, 300 - mindre end 500
kg

Dybstrøelse (hele
arealet)

33

8,07

0,00

142,21

Udegående

70

24,14

0,00

537,88

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Dyrehold

I ovenstående skema "Animalsk produktion registreret ved tilsynet" er indsat
oplysninger fra gødningsregnskab 2018/2019.
Ifølge CHR-register 19-05-2020: 110 køer, 113 kvier og 95 handyr.
Ifølge udtræk fra Seges, heste, 18-03-2020: 107 heste. Ifølge ejer er hestene på
græs året rundt.
Ifølge gødningsregnskab:
-

2018/2019: 105 årsammekøer, 28 kvier (0-6 mdr.), 151 kvier (6 mdr.kælvning), 42 slagtekalve (0-6 mdr.), 38 slagtekalve (6 mdr.-slagtning),
70 heste.
2017/2018: 111 årsammekøer, 27 kvier (0-6 mdr.), 127 kvier (6 mdr.kælvning), 64 slagtekalve (0-6 mdr.), 60 slagtekalve (6 mdr.-slagtning),
70 heste.
2016/2017: 113 årsammekøer, 18 kvier (0-6 mdr.), 133 kvier (6 mdr.kælvning), 48 slagtekalve (0-6 mdr.), 47 slagtekalve (6 mdr.-slagtning),
25 heste, 10 får.

Vurdering:
Det registrerede produktion ved tilsyn på i alt 188 DE overstiger det tilladte
dyrehold på 172,2 DE. Dette skyldes, at hestene, der er udegående året rundt, i
gødningsregnskabet er registreret med 24,1 DE.
Når hestene trækkes ud af dette regnestykke er der (188-24,1 DE) 163,9 DE.
Idet hestene er på græs året rundt, og dermed ikke anvender staldanlæg, giver
dyreholdet ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse

Dyreholdet er på græs i sommerperioden. Ingen fluebekæmpelse i
staldanlægget.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Bygge-

Areal

Vol.

dato

(m2)

(m3)

Overdæ
kn.
(m2)

Ensilageplads

01-011995

500

1.000
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Bemærkning

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Ensilageplads/silo (afløb,
randzoner mv)

-

Møddingsplads (afløb, randzone
mv.)

Afløb til gyllekanal.
Murafgrænsning mod øst og syd.

Ingen møddingsplads.
- Dybstrøelse afsættes løbende til Vestjysk Biogas.

Markstakke med husdyrgødning
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Antal ved tilsyn

Kompost - overdækning, saft,
afstand mv.

Mindre mængde dybstrøelse i markstak er ved
tilsynet ved at blive spredt på areal.
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Markstakke med ensilage
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Ensilage i markstak (placering og En del af ensilagen opbevares i wrapballer.
saft)
Beholdere
Type

Bygge-

Kontrol-

Areal

Vol.

dato

Dato / interval

(m2)

(m3)

Gyllebeholder

02-011982

04-102018

163

650

Gyllekanaler

01-011982

0

294

Fortank t.
gyllebeh.

01-011982

0

28

5

Overdæk
ningstyp
e

Bemærkning

Beholder kontrolleret
04-10-2018.

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Alarm på gyllebeholder

Der er krav om alarm på gyllebeholderen, da afstanden til sø er
mindre end 100 meter.
Vurdering:
- Alarm er monteret

Vold omkring gyllebeholder

Ingen krav.

Opbevaringskapacitet

Tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved ejendommen.
Returgylle fra biogasanlæg opbevares i eksterne gyllebeholdere.
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Gyllebeholder 1 (Dyk indløb,
flydelag)

Gyllebeholder på 650 m3.
-

Modtages der gylle, andet steds
fra

Beholderkontrol sidst udført i 2018. Skal foretages hvert 5.
år pga. afstand til sø.
Dykket indløb: Ok.
Flydelag: Udkørsel foretaget i forbindelse med tilsynet. Vurderes ok.
Logbog: Ok.

Returgylle fra biogasanlæg opbevares i eksterne gyllebeholdere.

Sprøjtemidler
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Kemikalier (opbev.)

Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Ejendommen drives
økologisk.

Hvor påfyldes marksprøjte

Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Vaskeplads - læsseplads

Vaskeplads ved Ånumvej 156B anvendes.

Overfladevand (tage og store
flader)

Tagvand ledes til å.

BBR tankoplysninger
Bemærk:
Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske
forhold.
Du kan gå ind på: https://www.bygogmiljoe.dk. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til
kommunen
Matr.
nr

Ejerla Fabr.
v
år

6a

20087
52

Fabr.
nr

Klassi Type
fikati nr
on

Etab.å Indho Større Place
r
ld
lse
ring

Tank
(Prod
ukt på
væske
form)

1990

6

Miner 1.800
alske
oliepr
odukt
er

Inden
dørs

OmSløjf.
/tilby frist
g. år
31-122020

Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Olietanke

Olietank fra 1990 står på fast bund i maskinhus.
-

Olie (opbevaring)

Olietanken må anvendes i 30 år og skal derfor tages ud af
drift med udgangen af 2020.

Motorolie mm. opbevares i maskinhus på beton uden afløb.

Oplag af affald
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Erhvervsaffald (plast, brændb.,
farlig)

Samles i 2 containere til hhv. wrapfolie og brændbart. Afleveres til
AFLD.

Døde dyr
opbevaring/bortskaffelse

Opbevares ved ensilageplads. Overdækkes med plastik. Afhentes af
DAKA.

Slam (bruger)

Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Vandindvinding, Drikkevand og
Zoner

Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU
nr. 93.279 og 93.930): 60.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder 01-092021.
-

Zone rundt om boringer: Ok.
Boring nord for togbane (DGU nr. 93.279) skal have
etableret overdækning.

Beredskabsplan

Er udarbejdet i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelse.

Rotter

Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
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Miljørisikovurdering
Dato for vurdering

19-05-2020

A. Miljøledelse

3

B. Regelefterlevelse

1

C. Oplagret gødning

3

D. Størrelse

3

E. Sårbarhed

3

Vægtet sandsynlighed

1,80

Vægtet konsekvens

3,00

Vægtet score

2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx

Venlig hilsen
Erik Lauridsen Haahr
Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver
personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen,
blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at
berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.
Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.
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