Bønding I/S v/Knud Bønding og Jens Bønding
Bustrupvej 6
7860 Spøttrup
20. april 2016
Miljøtilsyn på Bustrup Nørgård, Bustrup Mark
Skive Kommune har udført et miljøtilsyn med CVR-nummer 30633091 på
Bustrup Nørgård, Bustrup Mark den 12. november 2015. 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 bemærkning, henstilling og indskærpelse:
Indskærpelse - Manglende overholdelse af vilkår 16 i miljøgodkendelsen
Jvf. vilkår 16 i § 11 miljøgodkendelsen meddelt den 4. december 2009, skal
gyllebeholderen på 3.000 m³ forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning.
Ved tilsynet i 2015 kunne det konstateres, at gyllebeholderen ikke var med
fast overdækning.
Skive Kommune indskærper, at vilkår 16 i miljøgodkendelsen skal overholdes, enten fysisk eller retsligt.
Fysisk lovliggørelse:
En fysisk lovliggørelse betyder, at gyllebeholderen forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning.
Retslig lovliggørelse:
Hvis du vælger at lovliggøre dyreholdet retsligt, skal du snarest indsende en
ansøgning om lovliggørelse af det faktiske forhold.
Indskærpelsen meddeles efter Husdyrbrugslovens § 46 jf. § 44 (Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 868 af 3. juli 2015).

NATUR OG MILJØ

Forholdet vil blive kontrolleret efter d. 25. maj 2016.
Henstilling – Dyrehold
I § 11 miljøgodkendelsen meddelt i 2012, er det tilladte dyrehold fastsat til
følgende:
650 Søer (årsdyr)
18.200 smågrise (7,2 - 30 kg.)
440 slagtesvin (30 - 107 kg.)
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I forbindelse med tilsynet kunne det konstateres, at dyreholdet på ejendommen i de sidste tre planår har afveget fra det anmeldte (antal slagtesvin/polte).
I forbindelse med tilsynet blev det oplyst, at det ændrede dyrehold skyldes,
at man efter en sanering ønsker at fylde staldene ud med egne dyr.
Hvis normalproduktionen fremover kommer til at ligge på over 440 slagtesvin/polte årligt, skal ændringen i dyreholdet anmeldes/godkendes af Skive
Kommune.
Forholdet vil blive i forbindelse med næste tilsyn
Bemærkning:
I forbindelse med tilsynet blev det oplyst, at arealerne ikke længere drives i
samme CVR-nummer som dyreholdet.
Dyreholdet drives i CVR nr. 30633091 (Bønding I/S v/Knud Bønding og Jens
Bønding), mens alle arealer drives under CVR nr. 17001140 (BUSTRUP NØRREGÅRD V/KNUD BØNDING). Du oplyste, at adskillelsen er sket omkring
2015.
Skive Kommune vurderer, at adskillelsen af arealer og dyrehold ikke kræver
en ny godkendelse så længe, at der ikke sker udskiftning i arealer, gylleaftaler, ændring i produktionsform, ejerskifte eller lignende.
Hvis det derimod konstateres (eksempelvis i forbindelse med tilsyn), at der
er sket ændringer på bedriften, vil der kunne stilles krav om, at det skal godkendes.
Skive Kommune har efter bekendtgørelse om miljøtilsyn fastlagt risikoscoren
for husdyrbruget til 3,1. 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:
JKIC@skivekommune.dk eller tlf. 99156856.

Med venlig hilsen

Jesper Kirk Christensen
Jordbrugsteknolog

