Salling Klovpleje v/Søren Laursen
Hostrupvej 21
Lem
7860 Spøttrup
30. marts 2016

Miljøtilsyn på Hostrupvej 21, 7860 Spøttrup
Skive Kommune har udført et miljøtilsyn med CVR-nummer 17688200 på Hostrupvej 21, 7860 Spøttrup den 17. marts 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 2. december 2015).
Tilsynet har givet anledning til følgende indskærpelse:
Indskærpelse – Dyrehold
Det tilladte dyrehold på Hostrupvej 21, 7860 Spøttrup er, ifølge § 10tilladelse fra 30. maj 2013, fastsat til følgende:
20 ammekøer u. opdræt, over 600 kg. (årskøer)
5 småkalve, 0-6 mdr. (årsdyr)
16 kvier/stude, 6-27 mdr. (årsdyr)
3 tyrekalve, 40-220 kg. (prod.)
7 ungtyre, 220-450 kg. (prod.)
1 avlstyr over 400 kg
Der blev ved tilsynet konstateret, at dyreholdet er udvidet i forhold til det tilladte dyrehold. Der har været følgende husdyrhold i de sidste 3 planperioder
(tallene kommer fra landbrugsindberetning.dk):
Planperiode: 2011/2012
22,1 ammekøer u. opdræt, over 600 kg. (årskøer)
5,7 småkalve, 1,1-5 mdr. (årsdyr)
14,7 kvier/stude, 13,2-20,5 mdr. (årsdyr)
12 tyrekalve, 40-227,1 kg. (prod.)
9 ungtyre, 340,1-531,8 kg. (prod.)
1 avlstyr over 400 kg
Planperiode: 2012/2013
21,2 ammekøer u. opdræt, over 600 kg. (årskøer)
4,7 småkalve, 2,1-5,2 mdr. (årsdyr)
15,6 kvier/stude, 15,3-23,8 mdr. (årsdyr)
12 tyrekalve, 103-269,8 kg. (prod.)
15 ungtyre, 287,7-470,4 kg. (prod.)
0,1 avlstyr over 400 kg
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Planperiode: 2013/2014
18,6 ammekøer u. opdræt, over 600 kg. (årskøer)
4,4 småkalve, 2,4-5 mdr. (årsdyr)
17 kvier/stude, 13,6-21,6 mdr. (årsdyr)
20 tyrekalve, 52,2-218,4 kg. (prod.)
13 ungtyre, 325,4-475,2 kg. (prod.)
0,1 avlstyr over 400 kg
Jf. § 3 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(Bek. nr. 44 af 11. januar 2016) må husdyrbrug ikke etableres, udvides eller
ændres, før der er meddelt tilladelse eller godkendelse til det.
Det indskærpes, at ændringen af dyreholdet skal lovliggøres enten fysisk eller retsligt.
Du oplyste på tilsynet, at dyreholdet allerede er blevet nedbragt til det tilladte/under det tilladte, hvilket kunne bekræftes via CHR.

Ifølge CHR (30. marts 2016) er der på ejendommen 9 handyr, 17 kvier og 17
køer, hvilket betyder, at det nuværende dyrehold ikke overskrider det tilladte
dyrehold.
Indskærpelsen er derfor efterkommet, og sagen anses for værende afsluttet.
Skive Kommune har efter bekendtgørelse om miljøtilsyn fastlagt risikoscoren
for husdyrbruget til 2,7. 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

