Stutteri Søborg v/Gitte Roemer
Søborgvej 4
Floutrup
7870 Roslev
10. maj 2016
Miljøtilsyn på Søborgvej 4, 7870 Roslev
Skive Kommune har udført et miljøtilsyn med CVR-nummer 31734746 på
Søborgvej 4, 7870 Roslev den 19. april 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 Søborgvej 4, 7870 Roslev er fastsat til følgende jf.
skema til anmeldelse af dyrehold fra 2007:
5 heste, under 300 kg.
20 heste, 300-500 kg.
3 heste, 500-700 kg.
1 ammeko uden opdræt, 400-600 kg.
4 småkalve, Jersey, 0-6 mdr.
5 kvier, Jersey, 6-25 mdr.
2 ammekøer uden opdræt, 400-600 kg.
0,5 småkalve, tung race, 0-6 mdr.
2 kvier/stude, tung race, 6-27 mdr.
1 tyrekalv, tung race, 40-220 kg.
4 ungtyre, 6 mdr. -slagtning (220-440 kg.)
Det blev ved tilsynet konstateret, at dyreholdet i den seneste planperiode
(2014/2015) er udvidet i forhold til det tilladte dyrehold.
Der har været følgende husdyrhold i planperioden 2014/2015 (tallene kommer fra landbrugsindberetning.dk):
7,9 ammekøer, 400-600 kg
1,6 småkalve, 1,9-4,3 mdr. (årsdyr)
2,1 kvier/stude, 11,1-15,4 mdr. (årsdyr)
4 tyrekalve, 38,5-238,3 kg (prod.)
12 ungtyre, 386,4-560,2 kg (prod.)
2 slagtesvin, 33-105 kg (prod.)
14 heste, 300-500 kg (årsheste)
8 heste, over 700 kg (årsheste)
1 ged med kid (årsdyr)
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.
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Det indskærpes, at ændringen af dyreholdet skal lovliggøres enten fysisk eller retsligt.
Fysisk lovliggørelse:
En fysisk lovliggørelse betyder, at den årlige husdyrproduktion fremover ikke
må overskride:
5 heste, under 300 kg.
20 heste, 300-500 kg.
3 heste, 500-700 kg.
1 ammeko uden opdræt, 400-600 kg.
4 småkalve, Jersey, 0-6 mdr.
5 kvier, Jersey, 6-25 mdr.
2 ammekøer uden opdræt, 400-600 kg.
0,5 småkalve, tung race, 0-6 mdr.
2 kvier/stude, tung race, 6-27 mdr.
1 tyrekalv, tung race, 40-220 kg.
4 ungtyre, 6 mdr. -slagtning (220-440 kg.)
Retslig lovliggørelse:
Hvis du vælger at lovliggøre dyreholdet retsligt, skal du snarest indsende en
ansøgning/anmeldelse om udvidelse af dyreholdet til Skive Kommune.
Indskærpelsen er meddelt efter § 48 i Husdyrbrugsloven (Lovbek. nr. 868 af
3. juli 2015) på baggrund af § 3 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Forholdet vil blive kontrolleret efter d. 15. juni 2016.
Skive Kommune har efter bekendtgørelse om miljøtilsyn fastlagt risikoscoren
for husdyrbruget til 3,4. 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

