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Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser
Miljøgodkendelse fra den 30. september 2010
Tilsynsbrev
Kirsten Brødbæk, Herning Kommune, har været på miljøtilsyn på Thusholtvej
1 7550 Sørvad. Tilsynet var den 26. april 2016.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om afløb af regnvand fra møddingsplads og
ensilagesiloer
- Indskærpelse om service på forsuringsanlæg
- Indskærpelse om kort over ensilagestakke og kompoststakke
- Indskærpelse om overdækning af gødning på møddingsplads
- Påmindelse om indsendelse af dokumentation for dyreholdet
Indskærpelse om afløbsforhold på ensilagesiloer og møddingsplads
Der er meget vand på ensilagesiloerne og på møddingspladsen. Ensilagesaft
og møddingssaft skal afledes fra pladserne gennem afløb til
opsamlingsbeholdere1. Du skal derfor altid sikre dig, at afløbene er frie, og
opsamlingsbeholderne for ensilagesaft og møddingssaft kan indeholde det.
Indskærpelse om service på forsuringsanlæg og logning af data
For at reducere ammoniakfordampningen, så skal gyllen i stalden og i
gyllebeholderne tilsættes syre, så pH ligger mellem 5,5 og 6. Dette skal
dokumenters med logning af pH før og efter hver behandling2.
Du skal ligeledes få et salsfirmaet til at udføre service på anlægget og
kalibrere pH-målerne3.
Du skal indsende en servicerapport til Herning Kommune, når service er
udført. Vi skal have rapporten senest den 1. september 2016.
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§§ 12, 16 og 24 i Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning, ensilage m.v.
Vilkår 18 i miljøgodkendelse fra 30. september 2010
3 Vilkår 21 i miljøgodkendelse fra 30. september 2010
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk
2

Indskærpelse om kort over ensilagestakke og kompoststakke
Ensilage og kompost må opbevares i markstakke. De må dog ikke ligge det samme sted
flere år i træk. Der skal være minimum 5 år imellem. Til egenkontrol skal du markere på et
kort, hvor stakkene er placeret og med angivelse af tidsrum4,5.
Kortbilagene skal fremvises på tilsyn.
Indskærpelse om overdækning af gødning på møddingsplads
Den faste gødning på møddingspladsen er ikke overdækket med plastik eller andet vandtæt
materiale.
Gødningen er dybstrøelse fra kalvene og derfor skal du i henhold til
husdyrgødningsbekendtgørelsens6 overdække gødningen med vandtæt materiale
umiddelbart efter, at du har lagt det på møddingspladsen.
Påmindelse om indsendelse af dokumentation for dyreholdet
Du har tilladelse til 155 malkekøer 10.000 kg mælk. Jf. Gødnings- og Husdyrindberetning har
du maksimalt haft 120 årskøer. I CHR-registeret er der på nuværende tidspunkt 131 køer. Du
skal derfor sikre dig, at du senest den 1. november 2016 har opnået det maksimalt antal
køer, som du forventer på ejendommen. Du skal indsende dokumentation fra CHR eller
lignende på antallet af køer på ejendommen. Fra gødningsåret 2016-2017 forventes det, at
antallet af årskøer svarer til det tilladte eller det maksimalt opnåelige på ejendommen med de
nuværende forhold.
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
tilsynsbekendtgørelsen7. Tilsynsrapport offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Indskærpelser er givet i medfør af § 68 i Miljøbeskyttelsesloven8 og § 46 i Lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug9. En indskærpelse er en påmindelse om gældende
lovgivning, og den kan ikke påklages. Ønsker du aktindsigt i sagens dokumenter, kan du
kontakte landbrugsteamet i Herning Kommune.
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. brugerbetalingsbekendtgørelsen10.
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§ 13 stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning, ensilage m.v.
Vilkår 38 i miljøgodkendelsen fra 30. september 2010
6 § 14 stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold husdyrgødning, ensilage m.v.
7 Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 1441 af 2. december 2015.
8 Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.
9 Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015.
5

-2-

Med venlig hilsen

Kirsten Marie Brødbæk

Vedlagt: Tilsynsrapport

10 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven nr. 1417 af 2.
december 2015.
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