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

9370 Hals

Hou

Tilsynsdato

09-10-2020

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Prioriteret tilsyn - varslet
CHR nr.
104424
CVR nr.
69304818
P. nr.
1002293670
ØSTVENDSYSSEL PELSDYRFARM I/S
Skippervej 52

Godkendelsestype

Husdyrbrugtilladelse §10

Godkendelsesdato

09-06-2009

Tilladte dyreenheder

27,59 DE

Registrerede dyreenheder

0,00 DE

Kategori

2

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

22-05-2015

Henstilling

Efterkommet

09-08-2016

Aftale

Efterkommet

17-10-2017

Aftale

Efterkommet

17-10-2017

Aftale

Efterkommet

24-07-2018

Indskærpelse

Andre forhold

24-07-2018

Indskærpelse

Efterkommet

24-07-2018

Indskærpelse

Efterkommet

20-02-2020

Aftale

Efterkommet

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
Manglende beholderkontrol

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Kødædende
pelsdyr

Gødningsrende

800

27,59

09-06-2009

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Kødædende
pelsdyr

Gødningsrende

0

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
Ingen dyr siden dec. 2019
Farmen påtænkes anvendt igen, hvis markedet for mink bliver godt igen.

0,00

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
0,00
0,00

CHR-register

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

2/3

Kontrolpunkt
Møddingsplads, øvrige

Tilsynskommentar
Der er indsendt foto af neddækket møddingsplads

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder

01-09-2009

09-09-2020

Areal
(m2)
0

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

Bemærkning

510

Flydelag

Betonelement med
kabler.

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Tilsynskommentar
Flydelag og logbog ikke kontrolleret

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Beholderen er kontrolleret i 2020

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Kompost i markstak,
placering

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ingen markstakke

Antal
0

Indretning og drift af pelsdyrfarm
Kontrolpunkt
Udmugning af render

Tilsynskommentar
Der er indsendt fotos, som viser, at renderne var tømt og al halm i redekasser og
under bure er fjernet

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Tilsynskommentar
Bæredygtighed ikke drøftet, da der var tale om et digitalt tilsyn

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Vilkår i
miljøgodkendelse

Øvrige bemærkninger

Tilsynskommentar
I miljøtilladelsen er der bl.a. følgende vilkår:
at gylletanken - såfremt anvendelsen til det påtænkte formål er ophørt - skal
fjernes fra ejendommen i sin helhed. Tanken skal være fjernet senest et år efter
minkproduktionens ophør.
Der er tinglyst servitut fra 1981/1982 med følg. deklaration:
Såfremt arealets anvendelse til pelsdyrfarm ophører, skal den i pkt. 3 nævnte
bebyggelse (huse og/eller haller samt mindre driftsbygninger til betjening af
heromhandlende farm) fjernes og arealet ryddeliggøres. Senest 2 år efter ophør
skal arealet afhændes til forening med en landbrugsejendom.
Farmen påtænkes anvendt igen, hvis markedet for mink bliver godt igen.
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