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Land, By og Kultur – Land og Vand
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Erik Lauridsen Haahr
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Sagsnummer
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Tilsynsbrev og rapport
for landbrugstilsyn den 17-09-2020 på ejendommen:
Vennervej 19
6950 Ringkøbing

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

Ejers kone

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:


Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

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

28-05-2018

Sidste tilladelse

28-05-2018

Tilladte dyreenheder

129,31

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udnyttelse af
godkendelse/anmeldelse

§11 miljøgodkendelse fra 2018 er delvist udnyttet i eksisterende
haller.
-

8 stk. 2-rækkede minkhaller er ikke etableret.

Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er
meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet, bortfalder
den del der ikke er udnyttet.
I de eksisterende haller er der ansøgt om 1.570 + 1.110 tæver =
2.680 tæver.
Staldtype

Minkhaller med gødningsrender.

Bredde, gødningsrender - vilkår

Vilkår:
- Der skal anvendes gødningsrender med en minimums
rendebredde på mindst 36 cm i hele produktionen.
Vurdering:
Ok.

Udmugning - vilkår

Vilkår:
- Gødningsrenderne skal tømmes minimum to gange ugentligt.
Der må forløbe højst fire døgn mellem to tømninger. Ved
længerevarende perioder med hård frost kan tømningen
udsættes, til det er praktisk muligt igen.

Miljøteknologi - teltoverdækning Ingen krav.
Foder - vilkår

Vilkår:
- I hele produktionen skal der anvendes foder med et
proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30 –
47.
Vurdering:
Der anvendes foder fra Holstebro Minkfodercentral.
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Egenkontrol - vilkår

Vilkår:
Der skal føres logbog over farmen drift. Følgende oplysninger skal
noteres:
- Dato og tidspunkt for tømning af gyllerender
- Dato og metode til rensning i, under og omkring burene.
- Dato for omrøring i gylletank og gylleudkørsel.
- Dato og forbrug af midler til fluebekæmpelse.

Vilkår om beplantning

Vilkår:
- Den eksisterende slørende beplantning omkring
minkhallerne og gyllebeholderen skal bevares og
beplantningen skal vedligeholdes.
Vurdering:
Der er etableret beplantning omkring farmen.

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal
dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Kødædende pelsdyr

Gødningsrende

3.750

129,31

28-05-2018

Animalsk produktion registeret ved tilsynet
Dyreart

Staldtype

Kødædende pelsdyr

Antal
dyr

Gødningsrende

1.200

Antal
DE

41,38

Gødningsproduktion
(m³ pr. år)
Flydende

Fast

427,20

122,40

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktionsare
al

Ifølge CHR-register 03-09-2020: 2.200 avlstæver, 11.300 mink i alt.
Ifølge ejer ved tilsynet: 1.200 tæver.
Ifølge gødningsregnskab:
-

2018/2019: 2.000 årstæver.
2017/2018: 2.200 årstæver.
2016/2017: 2.200 årstæver.

Vurdering:
Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse

Der anvendes fluesnore + Neporex + Agita.
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Fjernelse af gødningsspild

Husdyrgødningsbekendtgørelse:
- Der skal renses i burene samt området under og omkring burene
mindst én gang om ugen.
Vurdering:
Ok.

Fjernelse af spildhalm

Husdyrgødningsbekendtgørelse:
- Al halmen under burene skal muges ud mindst hver 4. uge i
perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i
perioden fra 1. november til 15. april.
Vurdering:
Ok.

Udskiftning /rengøring af
hvalpenet

Hvalpenet skiftes efter behov i hvalpeperioden.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Bygge-

Areal

Vol.

dato

(m2)

(m3)

Overdæ
kn.

Bemærkning

(m2)
Fast mødding

21-032013

45

45

Vaskeplads ved ny gyllebeholder.
Afløb til gyllebeholder.

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Møddingsplads (afløb, randzone
mv.)

Opbevares i vogn kortvarigt på vaskeplads ved gyllebeholder, hvor
der er afløb til gylle. Afsættes til Vennervej 28.

Markstakke med husdyrgødning
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Kompost - overdækning, saft,
afstand mv.

Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.

Antal ved tilsyn
0

Aftaler om opbevaring af gødning
Aftaletype

Adresse

Afgive til opbevaring og udspredning

Vennervej 28
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Fast

Flyd

m3/år

m3/år

225,00

Beholdere
Type

Bygge-

Kontrol-

Areal

Vol.

dato

Dato / interval

(m2)

(m3)

Overdæk
ningstyp
e

10

580

2.500

Flydelag

0

35

Fast låg

Gyllebeholder

21-032013

Fortank t.
gyllebeh.

01-011800

Bemærkning

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Alarm på gyllebeholder

Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent
vandløb/sø er mere end 100 meter.

Vold omkring gyllebeholder

Ingen krav om vold omkring gyllebeholder.

Opbevaringskapacitet

Tilstrækkelig. Gyllen afsættes til Vennervej 28.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb,
flydelag)

Gyllebeholder på 2.500 m3. fra 2013.
- Dykket indløb: Ok.
- Flydelag: Ok.

Modtages der gylle, andet steds
fra

Nej, forpagter af jorden afhenter gyllen.

Sprøjtemidler
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Kemikalier (opbev.)

Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Jorden er
udlejet.

Hvor påfyldes marksprøjte

Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Vaskeplads (minkfarm)

Under fodersilo. Afløb til fortank.

Vaskeplads - læsseplads

Ved gyllebeholder. Afløb til gylle.
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Overfladevand (tage og store
flader)

Husdyrgødningsbekendtgørelse:
Husdyranlæg til kødædende pelsdyr skal være indrettet og
konstrueret således,
1. at det undgås, at gødning og nedbør sammenblandes,
2. at der ikke står vand i en eller flere pelsdyrhaller eller
mellem pelsdyrhallerne,
3. at området under burene holdes tørt

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
Fabr. år Fabr.
nr.

Klassifi
kation

Type nr. Etab.
år

Indhold

2008

Tank

50-5313 2008

Autogasolie 1.200
(Dieselolie)

32538

Størrel Placese
ring

Om/tilbyg.
år

Indendø
rs

Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Olietanke

Dieseltank fra 2008 står på fast bund.

Olie (opbevaring)

Motorolie mm. opbevares i værksted på fast gulv.

Oplag af affald
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Døde dyr
opbevaring/bortskaffelse

Opbevares i fryser.

Erhvervsaffald (plast, brændb.,
farlig)

Samles sammen og køres til genbrugsplads.
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Sløjf.
frist
28-122048

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Minkhaller - antal burrum

24 stk. 2-rækkede haller.
I alt antal redekasser/bure: 8.400 stk.
- Ældre minkhaller har ikke etagebure.
- Nyere minkhaller:
o Nr. 4: 1 række med etagebure til 3 dyr - 180 bure.
o Nr. 5: 1 række med etagebure til 3 dyr - 180 bure.
o Nr. 6: 2 rækker med etagebure til 3 dyr - 360 bure.
o Nr. 7: 2 rækker med etagebure til 4 dyr - 360 bure.
o Nr. 8: 2 rækker med etagebure til 4 dyr - 360 bure.

Vandindvinding, Drikkevand og
Zoner

Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr.
93.275): 24.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2023.
-

Zone rundt om boring: Ok.

Beredskabsplan

Der er en beredskabsplan tilgængelig.

Rotter

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

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering
Dato for vurdering

17-09-2020

A. Miljøledelse

3

B. Regelefterlevelse

1

C. Oplagret gødning

3

D. Størrelse

3

E. Sårbarhed

1

Vægtet sandsynlighed

1,80

Vægtet konsekvens

2,32

Vægtet score

2,06

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