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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
§ 12 miljøgodkendelse fra 25. september 2013
1. Tillæg fra 26. november 2013 vedr. gyllebeholdere
Dispensation til Active NS i stedet for luftrensning fra 23. september 2014
Skift i dyretype er i høring indtil 4. november 2015

Dato: 15-12-2015

Tilsynsbrev
Kirsten Brødbæk, Herning Kommune, har været på miljøtilsyn på din
landbrugsejendom på Frølundvej 80 7400 Herning. Tilsynet blev udført den
18. november 2015.
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til bemærkninger:
- Påmindelse om indsendelse af faktisk beregnet N og P ab dyr udfra
det anvendte foder på landbruget.
- Søge om tillæg pga nye arealer
Bemærkninger om egenkontrol
For at overholde ammoniakemissionen på ejendommen, så skal du
etablere luftrensning. Du ønsker dog at anvende Active NS i stedet, og der
bliver lavet forsøg med dette på din ejendom. Umiddelbart viser de første
forsøg, at der er den forventede reduktion af ammoniak fra ejendommen.
Men produktet er ikke godkendt af Miljøstyrelsen.
Indtil produktet bliver godkendt, har du valgt at have foderkorrektioner. Der
er indsendt beregninger med de ønskede korrektioner, og dette viser, at
ammoniakemissionen for landbruget ikke stiger i forhold til det godkendte.
Anvendte foderkorrektioner slagtesvin: FEsv pr. kg tilvækst: 2,75. Gram
råprotein pr. FEsv: normen der på beregningstidspunktet er 145,7 g/FEg.
”N ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning:
(((afgangsv. – indgangsv.) x FEsv pr. kg tilvækst x gram råprotein pr. FEsv) - ((afgangsv. – indgangsv.) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst))
6250
((107 – 32) x 2,75 x 145,70) - ((107 – 32) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst) = 2,5881 kg N ab dyr pr slagtesvin
6250
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Anvendte foderkorrektioner smågrise: FEsv pr. kg tilvækst: 1,80. Gram råprotein pr. FEsv: Normen
på beregningstidspunktet er 162,60 g.
”N ab dyr pr. smågris” beregnes ud fra følgende ligning:
(((afgangsv. – indgangsv.) x FEsv pr. kg tilvækst x gram råprotein pr. FEsv) – ((afgangsv. – indgangsv.) x 0,0304 kg N pr. kg tilvækst))
6250

(((26,00 – 7,20) x 1,80 x 162,60) – ((26,00 – 7,20) x 0,0304 kg N pr. kg tilvækst)) = 0,3089 kg N ab dyr pr. smågris
6250

Du skal indsende beregninger, der viser, at du overholder ovenstående fodervilkår. Samtidig
skal du indsende beregninger, der viser, at du overholder fodervilkår vedr. fosfor. Vi skal
have beregningerne senest den 1. marts 2016. Du skal herefter lave beregningerne hvert år
inden 1. marts, og de skal fremlægges på tilsyn eller indsendes på anmodning fra Herning
Kommune. Oplysninger kan du få fra E-kontrol eller et lignende system.
Tillæg pga arealer
Du har købt nye cirka 54 ha ekstra areal. Disse er ikke omfattet af miljøgodkendelsen. Du
skal derfor søge om tillæg til miljøgodkendelsen.
Du skal indsende ansøgning om tillæg senest den 1. marts 2016.
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Rettelser og offentliggørelse
Hvis du har kommentarer eller rettelser, så skal du inden 14 dage rette henvendelse til
Kirsten Brødbæk, e-mail: mikkb@herning.dk eller tlf. 9628 8064.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen1. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Brugerbetaling
Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, dvs.
forberedelse, selve tilsynet og afrapportering. Der opkræves ikke brugerbetaling for kørsel.
Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1.
november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen2.
Med venlig hilsen

Kirsten Marie Brødbæk
Vedlagt: Tilsynsrapport
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