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Miljøtilsyn på Søndervænget 80, 7870 Roslev
Skive Kommune har udført et miljøtilsyn med CVR-nummer 31953634 på
Søndervænget 80, 7870 Roslev den 19. januar 2016. Ved tilsynet blev landbrugets miljøforhold gennemgået. Til orientering er tilsynsrapporten vedlagt.
Baggrunden for tilsynet er Skive Kommunes forpligtigelse til at føre miljøtilsyn jf. Bekendtgørelse om miljøtilsyn (BEK nr. 1441 af 02/12/2015).
Tilsynet har givet anledning til følgende henstilling:
Henstilling – dyrehold
Det tilladte dyrehold på Søndervænget 80 er fastsat i en § 10-tilladelse fra
2013 og er fastsat til følgende:
20 malkekøer, jersey (årsdyr)
8 småkalve, 0-6 mdr., jersey (årsdyr)
24 kvier/stude, 6-25 mdr., jersey (årsdyr)
10 tyrekalve, 25-145 kg, jersey (prod.)
9 ungtyre, 145-328 kg, jersey (prod.)
Det blev ved tilsynet konstateret, at dyreholdet for sidste planperiode
(2013/2014) har været mindre end det tilladte, og det har bestået af både
kødkvæg, jersey og malkekvæg (tung).
Der har været følgende husdyrhold i planperioden 2013/2014 (tallene kommer fra landbrugsindberetning.dk):
0,8 ammekøer, over 600 kg (årskøer)
15,5 malkekøer, jersey (årsdyr)
1,8 småkalve, 0,7-3,7 mdr., jersey (årsdyr)
2,5 kvier/stude, 16,2-19,9 mdr., jersey (årsdyr)
6 tyrekalve, 25-42,2 kg, jersey (prod.)
1,7 malkekøer, tung (årsdyr)
0,7 småkalve, 3,2-4,6 mdr., tung (årsdyr)
4,5 kvier/stude, 9,4-15,7 mdr., tung (årsdyr)
3 tyrekalve, 43-137 kg, tung (prod.)
1 ungtyr, 230-242 kg, tung (prod.)
Du oplyste på tilsynet, at det fremover er planen kun at have kødkvæg på
ejendommen, og at der bliver tale om ca. 10-12 moderdyr med opdræt.
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Dit aktuelle dyrehold stemmer ikke overens med det tilladte, og da det heller
ikke er dit ønske på sigt at have jersey kvæg, har du følgende muligheder:
1) § 10-tilladelsen kan betragtes som værende ikke taget i brug, og du
kan dermed gå tilbage til det dyrehold, der var tilladt før § 10tilladelsen blev meddelt. Dvs. følgende dyrehold:
17 ammekøer, over 600 kg (årsdyr)
1 avlstyr (årsdyr)
16 kvier/stude, 6-27 mdr. (årsdyr)
30 slagtesvin, 25-95 kg (prod.)
4 småkalve, 0-6 mdr. (årsdyr)
16 tyrekalve, 40-220 kg (prod.)
16 ungtyre, 220-450 kg (prod.)
2) Anmelde skift af dyretype, hvor du kan få skiftet dyretypen i din § 10
tilladelse fra jersey kvæg til kødkvæg.
Du bedes meddele Skive Kommune, hvilken af de to løsninger du ønsker at
vælge.
Forholdet vil blive kontrolleret efter d. 1. marts 2016.
Skive Kommune har efter bekendtgørelse om miljøtilsyn (BEK nr. 1441 af
02/12/2015) fastlagt risikoscoren for husdyrbruget til 2,8. Risikoscoren ligger
mellem 1 og 5, og ifølge bekendtgørelsen skal kommunen prioritere at føre
tilsyn oftere med de husdyrbrug, der har de højeste risikoscorer.
Skive Kommune har ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
Resultatet af egenkontrol er gennemgået på tilsynet og fremgår af den vedlagte tilsynsrapport. Egenkontrollen har ikke givet anledning til håndhævelse.
Har vi ikke hørt fra dig inden 14 dage betragtes brevet og rapporten som
godkendt. Tilsynsbrevet bliver herefter offentliggjort på Skive Kommunens
hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen. Tilsynsrapport og evt. andre
vedhæftede bilag offentliggøres ikke.
Er der spørgsmål eller kommentarer til brev, tilsynsrapport eller landbrugets
miljøforhold i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte mig på e-mail:
mehd@skivekommune.dk eller tlf. 99 15 63 05.

Med venlig hilsen

Merete H. Davidsen
Skov- og Landskabsingeniør

