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Tilsynsbrev og rapport
for landbrugstilsyn den 22-09-2020 på ejendommen:
Holmsland Klitvej 20H
6960 Hvide Sande

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

Tilsynet er udført digitalt + telefonisk samtale med ejer.
Ejer af ejendommen har sendt billeddokumentation.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:
Ingen 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

Husdyrbrugtilladelse §10

Godkendelsesdato

11-09-2013

Sidste tilladelse

11-09-2013

Tilladte dyreenheder

19,85

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udnyttelse af
godkendelse/anmeldelse

"Tilladelse til udvidelse af minkproduktion" fra 2013 er udnyttet.

Staldtype

Minkhaller med gødningsrender.

Bredde, gødningsrender - vilkår

Vilkår:
- Der skal anvendes gødningsrender med minimums
rendebredde på 36,6 cm i hele produktionen.

Udmugning - vilkår

Vilkår:
- Gødningsrenderne i hele produktionen skal tømmes dagligt.
Ved længerevarende perioder med hård frost, kan
tømningen udsættes til det er praktisk muligt igen.
Vurdering:
Forskning har vist, at tømning af gødningsrender 2 gange ugentlig
har samme effekt på ammoniakfordampning som daglig tømning.
Gødningsrender tømmes 2 gange ugentligt.

Miljøteknologi - teltoverdækning Fortanke har fast overdækning.
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 Sydvestjysk Pelsdyrfoder.

Egenkontrol - vilkår

Vilkår:
Der skal føres logbog over farmens drift. Følgende oplysninger skal
noteres:
-

Dato og tidspunkt for afvigelser/ driftsstop fra tømning af
gyllerender.
Dato og metode til rensning i, under og omkring burene.
Dato og forbrug af midler til fluebekæmpelse.
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Vilkår om beplantning

Vilkår:
- Der skal omkring farmen være og vedligeholdes et læhegn,
bestående af mindst 3 rækker træer. Den eksisterende
beplantning omkring farmen skal bibeholdes og
vedligeholdes.
Vurdering:
Ok.

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal
dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Kødædende pelsdyr

Fast gødn. I gødningsrende

675

19,85

11-09-2013

Animalsk produktion registeret ved tilsynet
Dyreart

Kødædende pelsdyr
Kontrolpunkt

Staldtype

Antal
dyr

Gødningsrende

600

Antal
DE

20,69

Gødningsproduktion
(m³ pr. år)
Flydende

Fast

213,60

61,20

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion Ifølge CHR-register 22-09-2020: 500 voksne hundyr. I alt 500 mink.
sareal
Ifølge ejer ved tilsynet: 600 tæver.
Ifølge gødningsregnskab:
- 2018/2019: 700 årstæver.
- 2017/2018: 700 årstæver.
- 2016/2017: 600 årstæver.
Vurdering:
Nuværende dyrehold giver ikke anledning til bemærkninger.
Der er tilladelse til 675 årstæver.
Fjernelse af
gødningsspild

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

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.
Udskiftning
/rengøring af
hvalpenet

Husdyrgødningsbekendtgørelse:
- Der må ikke i burene eller på hvalpenet, der er indlagt i burene, være
gødning, der er mere end 4 uger gammelt.
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Opbevaringsanlæg
Pladser
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Møddingsplads (afløb, randzone
mv.)

Ingen møddingsplads.
Dybstrøelse langs med læhegn er fjernet.
Der lejes container i forbindelse med fjernelse af husdyrgødning.

Markstakke med husdyrgødning
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Antal ved tilsyn

Kompost - overdækning, saft,
afstand mv.

Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.

0

Aftaler om opbevaring af gødning
Aftaletype

Aftalepartner

Adresse

Afgive til opbevaring

Fast

Flyd

m3/år

m3/år

Stauningvej 49

Beholdere
Type

Bygge-

Kontrol-

Areal

Vol.

dato

Dato / interval

(m2)

(m3)

Overdæk
ningstyp
e

Fortank t.
gyllebeh.

01-012002

0

30

Fast låg

Fortank t.
gyllebeh.

01-012012

0

20

Fast låg

Bemærkning

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet

Der flyttes løbende gylle fra ejendommen.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb,
flydelag)

Ingen gyllebeholder på ejendommen. Der er 2 stk. fortanke, hvorfra
gyllelastbil kan suge gylle fra.
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Spildevand
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Overfladevand

Husdyrgødningsbekendtgørelse:
Husdyranlæg til kødædende pelsdyr skal være indrettet og
konstrueret således,
- at der ikke står vand i en eller flere pelsdyrhaller eller
mellem pelsdyrhallerne
- at området under burene holdes tør.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Minkhaller - antal burrum

1 stk. 6-rækket hal og 1 stk. 2-rækket hal:
Ifølge ejer:
- 432 bure med etage.
- 220+779+480 bure til 2 dyr.

Vandindvinding, Drikkevand og
Zoner

Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner

Ingen boring til markvanding.

Rotter

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

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering
Dato for vurdering

22-09-2020

A. Miljøledelse

3

B. Regelefterlevelse

1

C. Oplagret gødning

1

D. Størrelse

1

E. Sårbarhed

5

Vægtet sandsynlighed

1,80

Vægtet konsekvens

2,36

Vægtet score

2,08

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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