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Miljøtilsyn på Christianslund Ridecenter beliggende Ørumvej 2, Værum.
CVR-nr.: 21489247, ApS KBUS 17 NR. 1363 (ejer)
Forpagter (CVR ikke oprettet endnu). Mikkel Jensen har lige overtaget forpagtningen af
to stalde, ridehal mv.
Baggrund
Randers Kommune har den 6. juni 2019 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under
tilsynet deltog Kim Brandt Jensen 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 har miljøtilladelse efter § 10 – husdyrbrug mindre end 75 DE.
Husdyrbruget har fået anden driftsherre siden sidste tilsyn i 2013.
Bemærkninger til forrige miljøtilsyn
Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 25. september
2013.
 Indskærpelse om korrekt opbevaring af fast gødning.
Bemærkninger til miljøtilsynet
Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:
 Indskærpelse om korrekt opbevaring af fast gødning.
Jordforurening
Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til
jordforurening på husdyrbruget.

1

Bekendtgørelse nr. 117 af 28. januar 2019 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelser
Miljøtilladelse til ridecenter (stalde og møddingsplads) og ridehal efter Husdyrlovens §
10 fra den 5. februar 2014.
Gødning
Der er daglig udmugning fra staldene og gødningen opbevares på en støbt betonplads
mellem de to store stalde. Pladsen er afgrænset med mur (stald) på én side og dermed
skal der være 2 m randbelægning som friholdes fra gødning på de 3 øvrige sider. Der er
fald på pladsen mod midten og ind mod bygningen, men der er ikke afløb til
opsamlingstank. Pladsen er ikke indrettet i overensstemmelse med
Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 13-14 og kan i sin nuværende stand ikke
anvendes til opbevaring af fast gødning. Ved tilsynet lå der en smule gødning på
pladsen.
Randers Kommune vurderer at pladsen kan lovliggøres ved etablering af afløb.
Alternativt kan den anvendes hvis gødningen opbevares i en tæt, overdækket
container (Container til fast gødning). Hvis gødningen herefter ligger på pladsen/i
container indtil det er ”kompostlignende” kan det anbringes i markstak. Vær
opmærksom på afstandskravene og dokumentationspligt for placering af markstakke i
Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15.
Nuværende praksis er at pladsen tømmes to gange i ugen og gødningen aftages af
ejeren af husdyrbruget. Skriftlig aftale blev fremvist (jf. vilkår 12 i miljøtilladelsen).
Gødningen opbevares herefter i en markstak ved indkørslen til ejendommen. En del af
stakken lå på noget beton, som stammer fra en lade som engang stod på stedet.
Resten af gødningen lå på jorden. Stakken var ikke overdækket.
I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 13, stk. 1 skal fast husdyrgødning
opbevares på en befæstet plads med afløb til en opsamlingsbeholder.
Ifølge § 14 skal møddingspladsens sideafgrænsning bestå af en 1 m høj mur eller en 2
m bred randbelægning. Der skal være et fald på minimum 3 % fra pladsens rand og 1 %
fra bund mod afløb til opsamlingsbeholder.
Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 16 skal møddinger, jf. § 13, stk. 1, nr. 1,
markmøddinger, jf. § 13, stk. 3, og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost, jf. § 13,
stk. 2, overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning
Det indskærpes at fast gødning opbevares korrekt. Forholdet skal bringes i orden
hurtigst muligt og senest 1. august 2019. Dog skal markstakken med gødning straks
overdækkes. Dokumentation eks. i form af fotos bedes indsendt til kommunen.
Markstakken har et højt indhold af knuste træpiller og halm. Randers Kommune
vurderer at overdækning af markstakken vil reducere risikoen for udsivning af
næringsstoffer fra stakken og at det herefter er miljømæssigt forsvarligt at stakken
bliver liggende til efter høst, hvor den kan udbringes.

Etablering af en møddingsplads på stedet hvor markstakken ligger, kan pga.
beliggenheden (uden tilknytning til eksisterende bygninger) ikke anmeldes efter
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12. Etablering af møddingspladsen vil derfor
kræve en miljøtilladelse af ridecenteret efter Husdyrlovens §16 b, hvor det skal
begrundes hvorfor pladsen ikke kan ligge i tilknytning til de øvre bygninger.
Husdyrhold
Der er meddelt tilladelse til 55 heste (500 – 700 kg) svarende til ca. 24 dyreenheder
(DE).
Der er 45 hestebokse på stedet. Ejer bruger selv 5 af boksene. De øvrige 40 bokse,
ridehal, folde og ridebaner er bortforpagtet. Miljøtilladelsens vilkår 4 om opstaldning
af max. 55 heste er således overholdt.
Indretning af stalde m.v.
Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 1 skal stalde være indrettet med gulv
som er uigennemtrængeligt for fugt og med hensigtsmæssig afløb til opsamling af
flydende husdyrgødning og restvand.
Hesteboksene er med betongulv uden afløb. Der blev ved tilsynet ikke konstateret
udsivning af fugt fra hesteboksene. I langt de fleste bokse bliver der anvendt knuste
træpiller som strøelse og træsmuldet har god sugeevne. På den baggrund vurderer
Randers Kommune at forholdet om manglende afløb i boksene er af miljømæssig
underordnet betydning (Jf. Husdyrlovens § 46).
Vaskeplads
I de to store stalde er der etableret vaskeplads for heste. Vaskevandet ledes til
nedsivning via faskine med sandfang. Anlægget er etableret af autoriseret
kloakmester.
Vand fra vask af produkter fra husdyrhold, foderrekvisitter og lignende fra
landbrugsmæssig drift betragtes som restvand og skal ledes til opsamlingsbeholder. En
konkurrencehest vaskes højest én gang om måneden i vinterperioden og sjældnere om
sommeren. Oftest er der tale om vask af hovene, hvor der anvendes en spandfuld
vand. Vask af pelsen foregår ved let overbrusning af de beskidte områder og
efterfølgende afskrabning af vandet. Der er plads til maksimalt 55 heste på
ridecenteret. Ved en vask anvendes sjældent mere end 10 liter vand, svarende til i alt
ca. 6 m3 årligt. Vaskevandet indeholder hovedsageligt sand og støv. Der anvendes
meget sjældent sæbe og hestene besørger sjældent på vaskepladsen. På baggrund af
ovenstående vurderer Randers Kommune at forholdet om manglende afløb til
opsamlingsbeholder er af miljømæssig underordnet betydning (Jf. Husdyrlovens § 46).
Wrap-hø
Opbevares omkring bygningerne i wrap-baller.

Olietank
Opvarmning sker med fast brændsel. Ifølge BBR er der tilknyttet en olietank til
ejendommen. Det er en godkendt Roug-tank på 2.500 liter fra år 1997. Tanken
anvendes til diesel.
Sprøjtemidler
Ridecenteret anvender ikke sprøjtemidler.
Affald
Erhvervsaffald opsamles i containere og afleveres på genbrugsstation. Dagrenovation
bortskaffes via kommunal ordning.
Døde dyr
Afsættes via dyrlæge.
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

