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Offentliggørelse af tilsynsrapport for Enggårdsvej 8, Rask Mølle 

 

Ifølge tilsynsbekendtgørelsen1 skal dele af tilsynsrapporten offentliggøres på kom-

munens hjemmeside. Dette krav er gældende for alle miljøgodkendte husdyrbrug, 

som er godkendt efter § 12 stk. 1, nr. 1-3 i Husdyrbrugsloven og § 33 i Miljøbe-

skyttelsesloven fra den 7. januar 2014. For alle øvrige husdyrbrug gælder kravet 

fra 7. juli 2015.  

 
Hedensted Kommune skal orientere dig om, at følgende vil blive offentliggjort:  

1. Baggrunden for tilsynet: Basistilsyn. Tilsynet er foretaget som et regelmæssigt 

til-syn, som kommunen er forpligtiget til at føre ved alle husdyrbrug med mere end 
3 dyreenheder.  

2. Navn, adresse og cvr-nummer på husdyrbruget: Mariendal, Thule Møldrup, Eng-
gårdsvej 8, 8763 Rask Mølle. CVR-nr. 12125682.  

3. Karakteren af husdyrbruget: Malkekvæg, miljøgodkendt produktion på 230 mal-
ke-køer, 179 årskvier, 51 kviekalve og 115 tyrekalve fra 40- 55 kg.  

4. Dato for tidspunktet for tilsynets udførelse: Miljøtilsynet er udført den 9. decem-
ber 2014.  

5. Hvad der er ført tilsyn med: Der er ført tilsyn, jf. Husdyrgødningsbekendtgørel-

sen, Husdyrbrugsloven og øvrige relevante forhold, jf. Miljøbeskyttelsesloven samt 

vilkår i miljøgodkendelsen.  

6. Om der er konstateret jordforurening: Der er ikke konstateret jordforurening, 
hvor staldanlæg er beliggende.  

7. Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til husdyrbruget: Der er ik-
ke meddelt indskærpelser, påbud eller forbud i forbindelse med miljøtilsynet.  

8. Konklusioner på husdyrbrugets seneste indberetninger om egenkontrol, herunder 

om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, 

forbud eller indskærpelser: Husdyrbruget er omfattet af de generelle regler i forhold 

til indberetning til offentlige myndigheder. Der er ikke krav om specifik indberetning 

af egenkontroldata til kommunen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mette Højby 

 


