Returadresse
Land, By og Kultur – Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk
Dato
04-03-2019
Sagsnummer
19-001178

Tilsynsbrev og rapport
for landbrugstilsyn den 26-02-2019 på ejendommen:
Fyrstenborgvej 10
6900 Skjern

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

Ejer af dyreholdet + ejer af ejendommen.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:
-

Ved tilsynet stod nogle kalvehytter på fast bund med afløb til overfladevand.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:
-

Kalvehytter skal stå på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder, med grundlag i
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23.
januar 2019 § 9 stk. 2.
o Alternativt skal kalvehytter stå på markareal. De må max stå samme sted i 9 uger af
gangen, og ikke stå på samme sted før der er gået et år. Der skal føres optegnelser over
placeringer.

Håndhævelser
26-02-2019

Indskærpelse, Miljø

Kalvehytter skal stå på areal med afløb til gylle.

Åbnings- og telefontider
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

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 lejer af ejendom.
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Tilsynsrapport
Godkendelse/tilladelse
Sidste tilladelse

26-02-2019

Tilladte dyreenheder

162,91

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udnyttelse af
godkendelse/anmeldelse

Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde er ikke udnyttet. Det
tilladte dyrehold er derfor fremadrettet 91 malkekøer og 102 stk.
opdræt.

Staldtype

Sengestalde med spaltegulv samt dybstrøelsesarealer.
I gødningsregnskab fremgår spaltegulvbokse.

Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår

Ingen krav.

Miljøteknologi - forsuring - vilkår Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning vilkår

Ingen krav.

Miljøteknologi - skraber - vilkår

Ingen krav.

Miljøteknologi - overdækning vilkår

Ingen krav om teltoverdækning.
Der anvendes flydelag i gyllebeholder.

Foder - vilkår

Ingen krav.

Antal mdr. på græs - vilkår

Ingen krav om dyr på græs.

Dybstrøelse - vilkår direkte
udbring

Dybstrøelse opbevares i ensilagesiloer eller i markstak.

Vilkår om beplantning

Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdat
o

St.r. årskøer

Sengestald,m.bags
kyl/ringkanal

91

121,33

26-02-2019

St.r. årsopdr. 6-27mdr.

Sengestald,m.bags
kyl/ringkanal

77

34,82

26-02-2019

St.r. årsopdr. 0-6mdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)

25

6,76

26-02-2019
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Udløbsdat
o

Animalsk produktion registeret ved tilsynet
Dyreart

Staldtype

Antal
dyr

Antal
DE

Gødningsproduktion (m³
pr. år)
Flydende

Fast

St.r. årskøer

Sengestald,m.bagskyl
/ringkanal

85

120,8
3

2.618,75

0,00

St.r. årsopdr. 0-6mdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)

19

5,04

0,00

59,85

St.r. årsopdr. 6-27mdr.

Spaltegulvbokse

71

31,60

482,51

0,00

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

Dybstrøelse (hele
arealet)

38

0,37

0,00

3,65

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Dyrehold (evt. kommentar)

Ifølge CHR-register 25-02-2019: 85 køer, 90 kvier og 2 handyr.
Ifølge gødningsregnskab (lejer af staldanlæg):
-

2017/2018: 77 årskøer, 18 kvier (0-6 mdr.), 36 kvier (6 mdr.kælvning), 38 slagtekalve (40-55 kg.).

Dyrehold fra CHR-register samt oplysninger om tyrekalve fra
gødningsregnskab er indsat i skema: "Animalsk produktion registreret
ved tilsyn".
Vurdering:
Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse

Der foretages hyppig udmugning i sommerperioden.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Bygge-

Areal

Vol.

dato

(m2)

(m3)

Ensilageplansilo

01-012001

530

1.200

Afløb til fortank.

Vaskeplads

01-012000

75

0

Afløb til fortank.
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Overdæ
kn.

Bemærkning

(m2)

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Ensilageplads/silo (afløb,
randzoner mv)

Ensilagesiloer har afløb til fortank.

Møddingsplads (afløb, randzone
mv)

Ingen møddingsplads. Ensilagesiloer anvendes.

Ensilagesiloer har endemur mod syd.

Markstakke med husdyrgødning
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Antal ved tilsyn

Kompost - overdækning, saft,
afstand mv.

Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket
med plastik.

1

Markstakke med ensilage
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

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

Aftaler om opbevaring af gødning
Aftaletype

Aftalepartner

Afgive til opbevaring

Adresse

Ole Kristian Rahbæk
Pedersen

Fast

Flyd

m3/år

m3/år

Astrupvej 2

250,00

Beholdere
Type

Bygge-

Kontrol-

Areal

Vol.

dato

Dato / interval

(m2)

(m3)

Gyllebeholder

01-011988

20-022019

337

1.349

Gyllekanaler

01-011993

0

484

10
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Overdæk
ningstype

Bemærkning

Intet

Beholder kontrolleret
20-02-2019: Kabler i
hul 1+3+4+5, skiftes.

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet

Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.

Alarm på gyllebeholder

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

Vold omkring gyllebeholder

Ingen krav.

Gyllebeholder 1

Gyllebeholder på 1350m3.
-

Gyllebeholder 2

Gyllebeholder på 975 m3 på Astrupvej 2.
-

Modtages der gylle, andet steds
fra

Beholderkontrol udført i 2019. Kabler skal skiftes.
Dykket indløb: ok.
Flydelag: ok.
Logbog: ikke set ved tilsynet. Logbog over flydelag skal føres
fremadrettet.

Gyllebeholderen anvendes ifølge ejer af dyreholdet med 17
dyreenheder.
Beholderkontrol sidst udført i 2011.
Flydelag: Gyllebeholder ikke set i forbindelse med tilsynet.
Beholderen fyldes med traktor+vogn eller lastbil.

Nej.

Sprøjtemidler
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Kemikalier (opbev.)

Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Maskinstation står for
sprøjtning.
Kemikalier til rengøring af malkeanlæg står på fast bund med afløb
til gylle.

Hvor påfyldes marksprøjte

Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Udsprinkling af restvand

Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.

Afløbsforhold

Ved tilsynet stod nogle kalvehytter på fast bund med afløb til
overfladevand.
Kalvevogne/-hytter skal stå på fast bund med afløb til gylle.

Vaskeplads - læsseplads

Vaskeplads ved siden af gyllebeholder. Afløb til fortank.
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Overfladevand (tage og store
flader)

Ledes til åben grøft mod vest.

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
Matr.
nr

Ejerla Fabr.
v
år

2a

12109
53

Fabr.
nr

Klassi Type
fikati nr
on

Etab.å Indho Større Place
r
ld
lse
ring

Tank
(Prod
ukt på
væske
form)

1993

Miner
alske
oliepr
odukt
er

Over
terræ
n,
udend
ørs

Olie- og kemikalietanke
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Olietanke

Olietank står på fast bund i maskinhus.

Olie (opbevaring)

Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Erhvervsaffald (plast, brændbart, Samles sammen i container og bringes til AFLD.
kanyle
Brandbar container fra Ejler Chr. Knudsen.
Døde dyr
opbevaring/bortskaffelse

Ligges på spalter, overdækkes. Afhentes af Daka.

Slam (bruger)

Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Vandindvinding, Drikkevand og
Zoner

Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
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OmSløjf.
/tilby frist
g. år

Vandindvinding, Mark + Zoner

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU
nr. 93.0339 og 94.2392): 84.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i
2020.
Zone rundt om boringer: ok.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering
Dato for vurdering

26-02-2019

A. Miljøledelse

5

B. Regelefterlevelse

3

C. Oplagret gødning

3

D. Størrelse

3

E. Sårbarhed

1

Vægtet sandsynlighed

3,80

Vægtet konsekvens

2,32

Vægtet score

3,06

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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