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Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Østrupvej 59, Østrup
CVR-nr. 25142578
Baggrund
Randers Kommune har den 6. december 2016 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Østrupvej 59, Østrup.
Under tilsynet deltog Henrik Kjær fra husdyrbruget, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.
Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn1.
Husdyrbruget er et IED husdyrbrug (mere end 2.000 stipladser til fedesvin over 30
kg). Husdyrbruget er godkendt den 27. august 2014 i henhold § 12 i Husdyrloven. Natur- og Miljøklagenævnet har den 26. oktober 2015 stadfæstet Randers Kommunes
afgørelse.

Miljøtilsynet
Der er følgende bemærkninger til tilsynet:
Godkendt udbringningsareal
Det godkendte udbringningsareal er på 911 ha. Det aktuelle udbringningsarealet er
på ca. 1.050 ha.
I henhold til §§ 25 og 26 i Godkendelsesbekendtgørelsen skal udskiftning af bedriftens udbringningsarealer meddeles til kommunen inden planårets begyndelse 1. august.
Det indskærpes, at ændringerne i udbringningsarealet anmeldes til kommunen hurtigst muligt og senest 1. august 2017.
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Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn.

Kommunen vil derefter afklare, om arealerne kan anvendes uden videre, eller om der
kræves et tillæg til miljøgodkendelsen.
Fristen for at imødekomme indskærpelsen bortfalder, såfremt der indføres en generel regulering af arealerne, der gælder fra starten af det nye planår, den 1. august
2017, herunder at vilkår i godkendelsen vedr. arealer bortfalder.

Der er ikke konstateret jordforurening på husdyrbruget.

Ved tilsynet blev følgende forhold konstateret/oplyst:
Husdyrhold
Der er meddelt godkendelse til en produktion på 9.800 (32 – 107 kg) slagtesvin svarende til ca. 251 dyreenheder (DE). Dyreenhedsberegningen er efter nugældende
omregningsfaktor.
Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for den seneste planperiode
af:
1. august 2014 – 31. juli 2015
Gødning / staldsystem
Art:
Antal dyr
DE
Slagtesvin (31 – 108,7 kg)

7.267

193

Gylle / drænet gulv +
spalter (33/67)

Godkendelsen er udnyttet, da dyreholdet er større end 173 DE. Produktionen har
ikke været fuldt etableret i planåret 2014 – 2015, da staldene stod tomme i en periode i sommeren 2015 pga. renovering.
Gødning
Der er 1 gyllebeholder på ejendommen:


Gyllebeholder på 5.400 m³ fra 2004. Beholderkontrol er foretaget den 9. juli
2013.
Der er dykket indløb og fuldt dækkende flydelag.

Logbog er kontrolleret og fundet i orden.
Der lå gødning på og omkring fortanken, formentligt pga. af defekt pumperør.
Efter tilsynet er pumperøret repareret, og der er fremsendt fotodokumentation af reparationen.
Gyllebeholderen er beliggende ca. 33 m fra sø. Der er således krav om alarmsystem.
Beholderen er ikke omfattet af krav om beholderbarrierer eller terrænændringer.
Der er etableret beholderalarm.
Den beregnede opbevaringskapacitet med den tilladte husdyrproduktion er på min.
12 måneder.
Der er ingen pumper monteret på gyllebeholderen. Beholderen tømmes med traktorpumpe.
Gylle udbringes om foråret.

Vilkår i miljøgodkendelse (vilkårene er skrevet med kursiv)
Staldbelægning på max. 2.100 svin med en gennemsnitsvægt på 69,5 kg – dvs. max.
146 ton på stald. Produktionen planlægges således, at produktionen i de 2 stalde er
forskudt.
Spaltegulv med 25- 49 % fast gulv.
Der er fast gulv i en 1/3 af stien.
Stierne skal holdes rene.
Stierne var rene.
Fosforudskillelse må maximalt være 0,56 kg P/slagtesvin/år. En gang pr. planperiode
skal der gennemføres en beregning af den samlede årlige produktion af P ab dyr.
Ved tilsynet blev der udleveret en beregning foretaget af Vilomix på baggrund af
årets produktion og det seneste kvartal. Der er endvidere beregnet kg P ab besætning, og der er konkluderet på, om miljøgodkendelsens vilkår er overholdt.
For årets produktion er P ab dyr: 0,58 kg P
For seneste kvartal (104 dage) er P ab dyr: 0,51 kg P
Det kan oplyses, at vilkåret om fosforudskillelse er fastsat pr. slagtesvin og ikke for
hele besætning. Vilomix´ %-beregning af udledningen i for tilhold til godkendelsen er
således ikke korrekt.
Omrøring og udslusning af gylle må ikke finde sted lørdage, søn- og helligdage.
Det er oplyst, at der ikke håndteres gylle ovennævnte dage.
Tilkørselsvejen skal forsynes med en belægning, som ikke støver på de første 50 m fra
Østrupvej.
Til foråret vil vejen på ovennævnte strækning blive ilagt granit.
Der er godkendt et udbringningsareal på ca. 911 ha.
Pga. af tilkøbte arealer er udbringningsarealet på ca. 1.050 ha.
På udbringningsarealerne må der maximalt udbringes husdyrgødning fra 1,28 DE/ha.
I henhold til gødnings- og husdyrindberetningen for planåret 2014 – 2015 er der udbragt husdyrgødning fra ca. 929 DE på 952 ha, hvilket svarer til 1,0 DE/ha.
Der skal hvert planår etableres 4 % ekstra efterafgrøder.
Der er fra planteavlskonsulent fremsendt markplan for høståret 2016, hvoraf det
fremgår, at der er etableret 36,5 ha (911 ha * 4%) ekstra efterafgrøder.
Olietank
Der er ingen olietanke på ejendommen.

Sprøjtemidler
Sprøjtemidler opbevares på Udbyhøjvej 341.
Døde dyr
Døde dyr opbevares ved gyllebeholder på ejendommen, Kronjydevej 37, Støvring.
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 2016 fastsat af Miljøstyrelsen til 311,80 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes efter den 1. november 2017.
Lovgrundlag
Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:
 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af
13. maj 2016 (Husdyrloven).
 Bekendtgørelse af lov nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven).
 Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 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. 1309 af 18. december 2012 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
 Bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn.
 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord jf. lovbekendtgørelse nr. 895 af 3.
juli 2015.
Med venlig hilsen

Anni Nielsen
Miljøtekniker
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Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn
efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

