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Tilsynsbrev
Christina Thorslev Petersen, Herning Kommune, har den 18. maj udført
miljøtilsyn på Vindingvej 6 og Åbyvej 3, 7490 Aulum.
Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået
Konklusion
Miljøtilsynet gav anledning til:
- Indskærpelse om at vilkår 18 vedrørende råprotein til søerne på
Vindingvej 6 ikke må overskride 0,92 beregnet udfra formel i bilag 4
i godkendelsen
Vilkår 18 i godkendelsen på Vindingvej 6
Type 2 korrektion for årssøer for kvælstof må højest være 0,92 beregnet ud fra
formel i bilag 4.
Formel i bilag 4 i godkendelsen på Vindingvej 6
Type 2 korrektion for årssøer = (((FE pr. årsso × g råprotein pr. FE) / 6250) 1,50 - (antal fravænnede grise pr. årsso × fravænningsvægt
× 0,024 kg N pr. kg tilvækst)) / 27,2.
Drægtige
= (((1355x114,5) -1,5 - (33,1x6,2x1,85))/6250)/27,2 =0,91039x16/25=0,5826
Diegivende overgang
=(1355x75,9)-1,5 - (33,1x6,2x1,85))/6250)/27,2=0,6027x1/25=0,024108
Diegivende
= (1355x138,2)-1,5 - (33,1x6,2x1,85))/6250)/27,2=1,0993x4/25=0,1759
Løbe/kontrol
=(1355x120,3)-1,5 - (33,1x6,2x1,85))/6250)/27,2=0,9566x4/25=0,1531
I alt = 0,9358 VILKÅR IKKE OVERHOLDT
Ifølge vilkår 18 i godkendelsen på Vindingvej må type 2 korrektionen for årssøer for kvælstof
ikke overstige 0,92 beregnet ud fra formelen der fremgår af bilag 4 i godkendelsen.
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Beregning på baggrund af tal fra e-kontrol og foderblandinger udleveret i forbindelse med
tilsynet viser en type 2 korrektion på 0,94, dermed er vilkåret ikke overholdt. Det indskærpes
at foderblandinger tilpasses således at vilkåret overholdes.
Bemærkninger om egenkontrol
Landbrugets egenkontrol er overholdt
Bemærkninger om jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Rettelser og offentliggørelse
Har du kommentarer eller rettelser, skal du inden 14 dage rette henvendelse til Christina
Thorslev Petersen, e-mail: mikcp@herning.dk eller tlf. 9628 8097.
Tilsynsbrevet bliver offentliggjort på Herning Kommunens hjemmeside iht. krav i
tilsynsbekendtgørelsen1. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Lovgrundlag
Eventuelle indskærpelser er givet i medfør af § 46 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug2. 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. brugerbetalingsbekendtgørelsen3.

Med venlig hilsen

Christina Thorslev Petersen
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Tilsynsrapport

1

Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bek. nr. 1441 af 2. december 2015.
Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015.
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