Rapport for miljøtilsyn hos Houvej 238, 9362 Gandrup
Overordnede oplysninger
Ejer
ØSTVENDSYSSEL Skippervej 43
PELSDYRFARM
I/S

9370 Hals

Tilsynsdato

24-07-2018

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - uvarslet

Hou

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

Godkendelsestype

Husdyrbrugtilladelse §10

Godkendelsesdato

09-06-2009

Tilladte dyreenheder

27,59 DE

Registrerede dyreenheder

22,07 DE

104424
69304818
1002293670

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

17-09-2012

Indskærpelse

Efterkommet

17-09-2012

Indskærpelse

Efterkommet

17-09-2012

Indskærpelse

Efterkommet

17-09-2012
17-09-2012
19-10-2012

Indskærpelse
Indskærpelse
Indskærpelse

Efterkommet

19-10-2012

Indskærpelse

Efterkommet

22-05-2015

Henstilling

Efterkommet

09-08-2016

Aftale

Efterkommet

17-10-2017

Aftale

Efterkommet

17-10-2017

Aftale

Efterkommet

24-07-2018

Indskærpelse

Meddelt

24-07-2018

Indskærpelse

Meddelt

24-07-2018

Indskærpelse

Efterkommet

Der skal etableres et tæt og stabilt flydelag på
gyllebeholderen
Bunken med redehalm skal flyttes til
møddingspladsen eller straks overdækkes med plastik
eller andet vandtæt materiale
Oplag af halm mv. på møddingspladsen skal
overdækkes med plastik eller andet vandtæt materiale
Afbrænding af halm og affald skal ophøre straks
Der skal føres logbog over gyllebeholderen
Logbog over flydelag skal føres løbende og mindst
én gang om måneden
Der skal etableres et tæt og sammenhængende
flydelag på gyllebeholderen
Stak på jorden med halm skal flyttes over på
møddingspladsen, og møddingspladsen skal dækkes
med plastik.
Flydelag ikke ok.
Logbog ikke ført.
Logbog for flydelag skal føres mindst 1 gang om
måneden
Møddingsplads skal dækkes ned straks efter
udlægning
Logbog for flydelag skal føres mindst 1 gang om
måneden
Kanterne på gyllerenderne skal renses mindst 1 gang
om ugen i sommerhalvåret, og halm på jorden og
under burene skal renses ud mindst hver 4. uge i
sommerhalvåret
Hvalperammerne skal dækkes ned med vand- og
lufttæt materiale straks efter udlægning

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Mink, årstæver

Gødningsrende

800

27,59

09-06-2009

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Mink, årstæver

Gødningsrende

640

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
640 tæver

Anvendelse af
bygninger og
stalde

Minkhaller - se bygningsoversigt.
Den gamle rævehal står tom. Den er aldrig blevet ændret til minkproduktion

22,07

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
262,40
65,28

Gødningsregnskaber
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Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Bemærkning

Fast
mødding

01-03-2001

65

104

65

Under tag og anvendes fra
2009 kun til halm opsamlet
under burene

Kontrolpunkt
Møddingsplads, tæthed

Tilsynskommentar
OK

Møddingsplads,
sidebegrænsning

OK. 3 høje mure

Møddingsplads, afløb

OK

Møddingsplads,
overdækning

Møddingen var dækket ned.
Hvalperammerne stod på jorden uden for møddingspladsen, og de var ikke
dækket ned. Det indskærpes, at hvalperammerne skal dækkes med vandtæt og
tætsluttende materiale, når de ikke vaskes straks efter brug.
OK

Opbevaringskapacitet
fast møg

Beholdere
Type

Byggedato

Gyllebeho
lder

01-09-2009

Kontroldato

Areal
(m2)
0

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

510

Flydelag

Bemærkning

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
Ok.

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Beholderen skal kontrolleres første gang i 2019. Der skal indsendes anmodning
om beholderkontrol senest 6 måneder før beholderen er 10 år gammel.

Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Intet krav

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Flydelag ok. Logbog ikke ført. Mindst 1 gang om måneden skal man
kontrollere flydelaget, og gøre notat herom i logbogen for flydelag. Aftale
herom er ikke efterkommet, og derfor indskærpes dette
OK

Gyllebeholder, dykket
indløb
Opbevaringskapacitet til
gylle

OK

Gyllebeholder, øvrige

Gyllebeholderen var tilsyneladende ikke registreret i BBR. Der er givet
meddelelse til BBR om at registrere gyllebeholderen som et teknisk anlæg.

Udmugning af render

Renderne muges ud hver uge. Ved tilsynet var der meget møg på kanterne af
gyllerenderne. Det indskærpes, at kanterne også skal renses hver uge i
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
sommerhalvåret jf. Retningslinjer for drift af pelsdyrfarme, som blev
gennemgået og udleveret ved tilsynet.

Sammenblanding af
regnvand og gødning

Der var tørt på farmen ved tilsynet

Renholdelse i og under
bure

Der lå meget halm på jorden og under burene ved tilsynet. Ejer oplyste, at der
sidst var renset halm ud før minkene begyndte at få hvalpe, dvs. slutningen af
april. Det er 3 mdr. siden. Det indskærpes, at halm på jorden skal renses ud
mindst hver 4. uge i sommerhalvåret.
Der var en del fluer på farmen ved tilsynet. Der anvendes Sebacil. Renholdelse
af gyllerender og fjernelse af halm mv. under burene er den vigtigste faktor i
forebyggelsen af fluer. Udleveret Retningslinjer for flueforebyggelse på
pelsdyrfarme.

Fluebekæmpelse

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Kompost i markstak,
placering

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ingen markstakke

Antal
0

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Ikke relevant. Maskinstationen laver sprøjtearbejde på markerne

Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Ingen sprøjtemidler ud over det, som anvendes mod fluer/lopper på minkfarmen.
Disse opbevares indendørs

Oplag af affald og olier
Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring, farligt
affald
Håndtering af klinisk
risikoaffald

Tilsynskommentar
Intet spildolie. Servicefirma medtager evt. spildolie

Opbevaring af
kadavere

I fryser på fars farm i Hou

Opbevaring af andet
affald

Gammelt jern (kasserede minkbure og defekt vogn) skal afhentes af skrothandler

Affald, øvrige

Dagrenovation tages med hjem.

Ingen kanyler.

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Der er ingen biogasanlæg i nærheden udover det private anlæg ved Hou

Energiforbrug/besparels
er*

Meget lavt strømforbrug på farmen. Der er ikke cirkulation på vandet til
minkene. Der er varmetråd i vandrørene til at holde vandet frostfrit om
vinteren. Der er ikke termorør.
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Kontrolpunkt
Vandforbrug*

Tilsynskommentar
Vandet leveres fra vandværk
Skifter utætte drikkeventiler.

Natur/sø*

Der er ingen naturtiltag på ejendommen, kun markdrift. Udleveret materiale fra
Seges: Gør markerne til gode levesteder for markvildtet og Pas godt på bierne

Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Talt om dunke og spande af kraftig plast, som er velegnede til genanvendelse.
Udleveret Vejledning i sortering af affald - landbrug

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Modtager
affaldsprodukter

Tilsynskommentar
Spildevandsslam - ikke relevant

Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Olietanke

Nej

Vilkår i
miljøgodkendelse

Hvis minkproduktionen på noget tidspunkt ophører, skal hele farmen fjernes
senest ét år efter, at produktionen er ophørt. Det samme gælder
gyllebeholderen. Dette er i henhold til Planlovens bestemmelser. Det er muligt
at der kan opnåes tilladelse til fortsat anvendelse af gyllebeholderen, dersom
dette kan begrundes som erhvervsmæssigt nødvendigt
OK

Beplantning omkring
farmen

Ingen olietank. Der er udfyldt skema til BBR, så olietanken slettes i BBR.

Pelses der på farmen

Nej

Vaskeplads til
foderrekvisitter mm.

Støbt plads under fodersilo med afløb

Opbevaring af foder

Fodersilo

Skadedyrsbekæmpelse

Ingen rotter på farmen
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