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Miljøtilsyn på ejendommen Bystrupvænget 50, 9631 Gedsted 
 
Baggrund: 
Vesthimmerlands Kommune har den 16.05.2012 været på et regelmæssigt miljøtilsyn på 
ovennævnte ejendom. Ved tilsynet var Antonius Pauwels samt Lene Louise Buur fra 
Vesthimmerlands Kommune tilstede. 
 
Miljøtilsynet 
Bystrupvænget 50 er ved Vesthimmerlands Kommune registreret som et miljøgodkendt 
kvægbrug.  
 
I forbindelse med miljøtilsynet er ejendommens samlede miljøforhold blevet gennemgået 
– se den vedlagte tilsynsrapport. Der var følgende bemærkninger til de miljømæssige 
forhold på ejendommen:  
 
Nye forpagtede arealer 
De tidligere aftalearealer under Fjordvej 28 og Fjordvej 8 forpagtes og indgår nu i 
udbringningsarealet under Bystrupvænget 50. Da bedriftens udbringningsareal er 
ændret, skal du anmelde dette/søge om godkendelse heraf1. Det anbefales, at du får 
konsulenthjælp til dette. Anmeldelsen/ansøgningen skal sendes til Vesthimmerlands 
Kommune senest d. 15.08.2012.  
 
Ensilageoplag 
Ensilagestakkene, der ligger på modsatte side af Bystrupvænget, har skabt gener i 
forhold til trafikken - i form af fedtede veje. Derfor tillades en midlertidig (2012-2015) 
afvigelse fra miljøgodkendelsens vilkår 7. Det betyder, at du frem til 2015 må placere 
ensilagestakke på samme sted flere år i træk. Ved næste regelmæssige tilsyn (forventes 
i 2015) vurderes situationen på ny. 
 
Udsivning af vand fra ensilagepladsen har tidligere medført lugtgener. Ensilagepladsen 
var netop udbedret, og der er etableret to nye afløb og en randzone ud mod vejen.  
 
Markboring 
Udluftningsstudsen er ikke sikret mod indtrængning af insekter og andre smådyr. Dette 
kan gøres ved f.eks. at sætte et insekt-net omkring studsen. 
 
Udnyttelsen af miljøgodkendelsen fra 2010 
Projektet er påbegyndt, idet stald nr. 1.1.6 er opført.  
 

                                         
1 § 15 i Bekendtgørelse nr. 294 af 31-03-2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 



Side 2 

For at få stalden godkendt bygningsmæssigt, skal du starte med at udfylde skemaet 
"Ansøgning om byggearbejde...". Skemaet finder du på kommunens hjemmeside, under 
fanen ”Borger”. Her skal du angive, at det tidl. maskinhus nu er indrettet som 
dybstrøelsesstald, at der IKKE er halmoplag i bygningen, og at der er tre porte 
(flugtveje) i bygningen.  
 
”Sø” og ”vandløb” på ejendommen 
Ejendommens overfladevand (tagvand og pladsvand) ledes til et bassin/ en naturlig 
lavning i landskabet, syd for ejendommen. Vandet er ikke i berøring med husdyrgødning, 
ensilage eller lignende, og indeholder derfor ikke næringsstoffer af betydning. Vandet 
sprinkles ud på markerne efter behov. Ordningen kan accepteres og fortsættes - også 
selvom bassinet skulle udvikle sig til en sø på sigt.  
 
På kort er der indtegnet et ikke-bræmmebelagt vandløb, der løber fra ejendommen til 
bassinet - dette vurderes at være en fejlregistrering: Der er ikke et vandløb, og der  
optræder ikke et vandløb på kommunens ældre kort. For at få "vandløbet" fjernet, skal 
du kontakte Camilla Ståle Sundstrup cssu@vesthimmerland.dk / 9966 7111. 
 
Brugerbetaling  
Miljøtilsynet er omfattet af brugerbetaling og afregnes efter det timeforbrug, vi har 
anvendt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet. Gebyret 
opkræves november/december 2012.  
 
 
Næste regelmæssige miljøtilsyn forventes gennemført i 2015, såfremt miljøforholdene på 
ejendommen ikke ændrer sig.  
 
 
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lene Louise 
Buur på tlf. 99667122.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Lene Louise Buur 
Biolog 

 
 


