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Tilsynsbrev og rapport
for prioriteret landbrugstilsyn den 14-11-2019 på ejendommen:
Høbrovej 10F
6980 Tim

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

Ejer af ejendommen

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:


Ensilagesiloer: Der er etableret murafgrænsning mod syd.



Der er ikke længere kalvehytter på areal med græs.



Ved tilsynet spurgte ejer til etablering af egen boring til vanding af dyreholdet. Inden
etablering af boring kræver det tilladelse fra kommunen.
o

Tag evt. kontakt til Susanne Plesner, tlf. nr. 99741363, mail: susanne.plesner@rksk.dk

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 2019 er den 328,62 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

Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)

Godkendelsesdato

06-05-2019

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udnyttelse af
godkendelse/anmeldelse

§16b miljøtilladelse fra 6. maj 2019 er udnyttet.

Staldtype, i forhold til
miljøgodkend
Miljøteknologi - skraber - vilkår

Staldanlæg er godkendt efter m2 produktionsareal.
-

Sengestald med fast drænet gulv med skraber og ajleafløb.
Opdræt på dybstrøelse.

Vilkår:
- Skrabeanlæg skal køre hver 2. time.
Vurdering:
Ifølge ejer kører skrabeanlægget minimum hver 2. time.

Gældende tilladelser (dyrehold)
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Animalsk produktion registeret ved tilsynet
Dyreart

Staldtype

Antal
dyr

Antal
DE

Gødningsproduktion (m³
pr. år)
Flydende

Fast

St.r. årskøer

Sengestald, dræn,
skraber, ajleafl

288

412,9
3

9.088,16

0,00

St.r. årsopdr. 6-27mdr.

Sengestald m. fast
gulv

13

7,86

106,14

0,00

St.r. årsopdr. 0-6mdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)

78

21,08

0,00

250,61

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

Dybstrøelse (hele
arealet)

185

3,63

0,00

35,05

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Dyrehold

I ovenstående skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsyn er indsat
oplysninger fra CHR-register (køer/kvier) samt tyre fra gødningsregnskab
2017/2018.
Ifølge CHR-register 14-11-2019: (samdrift med Holstebrovej 127): 288 køer, 91
kvier og 10 handyr.
Ifølge gødningsregnskab 2017/2018 (samdrift med Holstebrovej 127):
-

281 årskøer, 20 kvier (1,7-3,8 mdr.), 49 kvier (1,1-4,3 mdr.), 48 kvier
(12,6-18 mdr.-kælvning), 40 kvier (14,2-16,6 mdr.), 64 kvier (12,6-18
mdr.), 48 slagtekalve (40-105 kg.), 137 slagtekalve (40-70 kg.), 9
slagtekalve (239-390 kg.), 13 slagtekalve (238-412 kg.)

Ifølge ejer:
- Holstebrovej 127: Ingen dyrehold på Holstebrovej 127.
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Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Bygge-

Areal

Vol.

dato

(m2)

(m3)

Overdæ
kn.

Bemærkning

(m2)
Ensilageplads

01-012005

1.512

0

0

Afløb til pumpebrønd.

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Ensilageplads/silo (afløb,
randzoner mv)

Mod nord:
- Afløb til pumpebrønd, der pumper til fortank efter behov.
Mod syd:
- Der er etableret murafgrænsning.

Møddingsplads (afløb, randzone
mv.)

Ingen møddingsplads.

Kalveplads (afløb, randzoner
mv.)

Der er ikke længere kalvehytter på areal med græs.
Udendørs kalvebokse står på beton uden afløbsforhold.
Der skal etableres korrekt opsamling af husdyrgødningen fra
pladsen.

Markstakke med husdyrgødning
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Kompost - overdækning, saft,
afstand mv.

Dybstrøelse/kompost i markstak er delvist
overdækket med plastik/presenning.

Antal ved tilsyn

Dybstrøelse skal være overdækket med et
tætsluttende og vandtæt materiale straks
efter udlægning.
Markstakke med ensilage
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Ensilage i markstak (placering og Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.
saft)
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1

Aftaler om opbevaring af gødning
Aftaletype

Aftalepartner

Afgive til opbevaring

Adresse

Ove Susgaard Nielsen

Fast

Flyd

m3/år

m3/år

Holstebrovej 127

700,00

Beholdere
Type

Bygge-

Kontrol-

Areal

Vol.

Bemærkning

(m3)

Overdæk
ningstyp
e

dato

Dato / interval

(m2)

Gyllebeholder

02-072004

25-112013

1.250

5.000

Flydelag

Beholderkontrol udført
25-11-2013.

Gyllekanaler

02-011800

0

70

Fortank t.
gyllebeh.

02-012004

0

30

10

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet

Der er ikke tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet på ejendommen.
Ejer finder løbende aftaler til opbevaring, bla. på Holstebrovej 127
og Nørgårdsvej 6, 6990 (kviehotel/goldkøer).
Derudover er der aftaler om opbevaring af gylle gennem
maskinstation.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb,
flydelag)

Beholder på 5.000m3.
-

Beholderkontrol udført i 2013.
Flydelag: Ok.
Dykket indløb: Skal lukkes, så gylle føres under flydelag.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Vandindvinding, Drikkevand og
Zoner

Ved tilsynet spurgte ejer til etablering af egen boring til vanding af
dyreholdet.
Inden etablering af boring kræver det tilladelse fra kommunen.
Tag evt. kontakt til Susanne Plesner, tlf. nr. 99741363, mail:
susanne.plesner@rksk.dk

Jordforurening

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

14-11-2019

A. Miljøledelse

3

B. Regelefterlevelse

1

C. Oplagret gødning

3

D. Størrelse

5

E. Sårbarhed

3

Vægtet sandsynlighed

1,80

Vægtet konsekvens

3,66

Vægtet score

2,73

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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