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Miljøtilsyn med Kobberholmvej 16, i henhold til husdyrloven
Frederikshavn Kommune foretog den 11. sep. 2018 tilsyn med miljøforholdene på
Kobberholmvej 16. Tilsynet var varslet den 19. juli 2018.
Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen1 bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at
miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.
Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:
Påbud.





Olietank skal sløjfes inden 1. april 2019 – anmeldelsesskema er vedhæftet
Logbog for rensning af gødningsrender i, under og omkring burene, skal frem
over føres - alm. kalendre kan også benyttes, hvor rensninger påføres,
Logbog skal frem over føres, for tidspunkter, metode og forbrug af midler, til
forebyggelse af fluer på farmen
Ajourføring af Beredskabsplaner skal fremover foretages min. 1 gang om året,
så ulykker/forureninger forhindres.

Miljørisikovurdering
Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:






1

Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
Regelefterlevelse
Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
Husdyrbrugets størrelse
Sårbarhed

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø
Sagsnummer: GEO-2018-03130
Sagsbehandler: Ib Møller
Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af,
hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har

Ny husdyrlov
Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.
Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af
arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et
bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af
den generelle regulering.

Offentliggørelse
Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til
rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at
melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration
Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også
finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle
godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr
Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel,
forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i
november måned.

Med venlig hilsen
Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker
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Tilsynsrapport for landbrugstilsyn

Tilsynsrapport
for landbrugstilsyn den 11-09-2018
Finn Rasmussen, Kobberholmvej 16
9750 Østervrå
Til stede ved tilsyn

Miljøgodkendelse

Pelsdyrfarmer Finn Rasmussen og Miljøtekniker, Ib Møller, Frederikshavn Kommune

2018

Lokaliseringsgodkendelse Ingen
Bedriftstype

Mink/kreaturer og hestehold

Dyreenheder i alt

113,79

Ejer

Finn Rasmussen

Adresse

Kobberholmvej 16, Østervrå

Telefon

98473563

Mobil

E-mail

CVR nr.

Fax

P. nr.

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn

92751554
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Tilsynsrapport
Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at
give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens
arkiver.
I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på
forureningstyper.
Indhold
 Landbrugets indplacering
 Animalsk produktion
 Opbevaringsanlæg
 Sprøjtemidler
 Spildevand
 Olie- og kemikalietanke
 Oplag af affald
 Generelle bemærkninger
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Animalsk produktion (Registreret dyrehold 2010)
Staldtype
Mink, årstæver

Gødningsrende

Kontrolpunkt
Dyrehold

Antal
dyr

Antal
DE

3.300

113,79

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
1.353
337

Tilsynskommentar
Omfatter 3700 minktæver, 10 kreaturer og 40 heste (500 kg) om vinteren, og
(fast 25 heste på egen ejendom).

Miljøgodkendelse/-tilladelse
Kontrolpunkt

Tilsynskommentar

Vilkår jf. miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse i 2018 til 5000 tæver, 15 ammekøer, 10 kvier, 10
ungtyre, 5 tyrekalve, 5 småkalve og 30 heste, svarende til 205,38 dyreenheder. Godkendt med følgende vilkår, udmugning under minkene
min. hvert 3. -4 dag og 2 gange ugentlig, føring af logbog for rensning
af gødningsrender, foder med min. proteinindhold på max. 31 % af
omsættelig energi i ugerne 30-47, ajourføring af Beredskabsplan årligt, samt føring af logbog for tidspunkter, metode og forbrug af midler
til forebyggelse af fluer.
Eksist. Gødningsrender er min. 35 cm. Der foretages 1 ugentlig udmugning mod 2 gange. Der føres ikke logbog for rensning af gødningsrender. Proteinindhold er må maks. 31 % af omsættelig energi. Der er
ikke foretaget kontrol af om der foreligger/ajourføres Beredskabsplan.
Der føres ikke logbog til bekæmpelse af fluer.

Opbevaringsanlæg
Beholdere
Type
Gyllebeholder

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækningstype

01-06-2005

16-11-2015

315

1.325

Intet

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):

Kontrolpunkt
Gyllebeholder

Vaskeplads - mink

Bemærkning

11,44

Tilsynskommentar
Gyllebeholder fandtes med delvis flydelag (udkørsel få dage før tilsyn) og
dykket indløb. Logbog føres efter reglerne, dog huskes, at skema 2 skal udfyldes alene med datoer for årsag til manglende flydelag, samt nødvendige
tiltag . Gyllebeholder er kontrolleret I 2015.
Støbt plads med afløb til gylleanlæg.

Tag/gød.render - mink

Tag.- og gødningsrender gav ikke anledning til bemærkninger. Udmugning hver
uge

Tilstræk. kapacitet

Vurderes at være tilstrækkelig kapacitet.

Møddingsplads

Bundnet var under rengøring ved tilsyn. Urene bundnet skal frem over
placers under presenning eller i vand, af hensyn til fluebekæmpelsen.

Tilsynsrapport for landbrugstilsyn
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Sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Sprøjtemidler

Tilsynskommentar
Loppemidler er pulvex, demillin, Bio Permeforte, Agita, Makaiøl og
kakudlægning.

Spildevand
Kontrolpunkt
Spildevand

Tilsynskommentar
Spildevand fra fodersiloer, føres til gyllebeholder.

Olietanke
Kontrolpunkt
Tanke

Tilsynskommentar
Overjordisk olietank fra 1987, registreret i BBR-register. Tanken skulle være
sløjfet i 2017 jf. 30 års regel.

Oplag af affald
Kontrolpunkt
Farligt affald

Tilsynskommentar
2 akkumulatorer, ellers løbende aflevering til containerplads.

Affald

Mindre mængder skrot.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Beplantning - minkfarm

Tilsynskommentar
Beplantning ved minkfarm blev ikke gennemgået.

Fluebekæmpelse

Der foretages flue- loppebekæmpelse. I 2018 har der ikke været fluer.

Pelseri

Gav ikke anledning til bemækninger.

Indretning & drift

Ejer yderligere 2 minkfarme (1000 tæver/600 tæver) i Hjørring Kommune. Har
lejet minkfarm på Ganevej 6 med 1400 tæver.

Beskyttet natur

Ikke gennemgået ved tilsyn.

Lugtgener

Minkfarm har ikke givet anledning til gener.

Ikke oplyst

Ingen nye planer.
Ejer vurderede, at der måske skulle ske nedskæring af dyrehold i 2019.
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