Rapport for miljøtilsyn hos Restrup Kærvej 76, 9240 Nibe
Overordnede oplysninger
Ejer
Alice Donbæk
Allan Michael
Scheel

Restrup Kærvej
76
Restrup Kærvej
76

9240 Nibe
9240 Nibe

Tilsynsdato

05-04-2018

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet

Godkendelsestype

Anmeldelse 3-15 DE

Godkendelsesdato

31-01-2007

Tilladte dyreenheder

15,25 DE

Registrerede dyreenheder

12,13 DE

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

112316
16812447
1011055849

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

12-09-2012

Indskærpelse

Efterkommet

12-09-2012
05-04-2018

Henstilling
Indskærpelse

Andre forhold
Efterkommet

19-04-2018

Indskærpelse

Efterkommet

Erhvervsmæssig benyttelse af anden genbrugsplads
end tilladt.
Anvendelse af evt. kreosotbehandlet træ
Olietank fra 1987 skal sløjfes, da den er mere end 30
år gammel
Klinisk risikoaffald skal bortskaffes af godkendt
transportør

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Heste, 300 mindre end 500
kg
Ammeko ov.
600 kg uden
opdr.
St.r. årsopdr. 06mdr.
Ammeko400600 kg uden
opdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
Årssøer(friland)
HUSK 2 linier
Årssøer(friland)
HUSK 2 linier
Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)
Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)
St.r. avlstyre
over 440 kg
Smågrise
Slagtesvin
Heste, under
300 kg

Dybstrøelse

5

1,72

30-01-2007

Dybstrøelse (hele
arealet)

5

3,57

30-01-2007

Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)

2

0,54

30-01-2007

3

1,88

30-01-2007

Dybstrøelse (hele
arealet)
Udegående (fare
perioden)
Udegående (løbe/drægt. perioden)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Udegående
Udegående
Dybstrøelse

6

2,86

30-01-2007

5

0,34

30-01-2007

5

0,80

30-01-2007

4

0,47

30-01-2007

4

1,03

30-01-2007

1

0,56

30-01-2007

42
42
1

0,20
1,08
0,21

30-01-2007
30-01-2007
30-01-2007

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)
Heste, 300 mindre end 500
kg
Ammeko ov.
600 kg uden
opdr.

Dybstr., m.spalter,
linespil
Dybstrøelse

4

0,97

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
6,12
14,61

3

1,03

0,00

23,05

Dybstr., m.spalter,
linespil

7

5,00

38,50

82,70
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Dyreart

Staldtype

Antal dyr

St.r. årsopdr. 627mdr.
St.r. årsopdr. 06mdr.
Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)
Slagtesvin

Dybstr., m.spalter,
linespil
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse

8

3,98

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
22,14
59,65

3

0,79

0,00

9,39

4

0,31

0,00

4,34

2

0,05

0,00

0,55

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse

Tilsynskommentar
I 2007 blev anmeldt et dyrehold på under 15 DE. Dette dyrehold betragtes stadig som
det tilladte niveau - se skema herover. Med den nuværende dyreenhedsnorm svarer det
til 15,26 DE. 2 orner er ikke med i skemaet, da der ikke findes nogen kode for orner i
kommunens miljøsystem (ornerne udgjorde 0,46 DE i anmeldelsen fra 2007)
Gødningsregnskaber og CHR-register

Dokumentation
for dyreholdet
Anvendelse af
bygninger og
stalde

Antal DE

2 stalde med løsdrift og dybstrøelse
En ældre stald til småkalve

Opbevaringsanlæg
Pladser
Kontrolpunkt
Møddingsplads, øvrige

Tilsynskommentar
Der er ingen gyllebeholder, møddingplads eller ajlebeholder på ejendommen.
Dybstrøelsen bringes direkte ud på marken, når der muges ud

Ensilage, øvrige

Der anvendes ikke ensilage. Der anvendes hø og halm

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Der er ingen markstakke
Dybstrøelsen bringes direkte ud på marken, når der muges ud

Antal
0

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler
Sprøjtemidler, øvrige

Tilsynskommentar
Ingen sprøjtning eller håndtering af sprøjtemidler på ejendommen.

Evt. sprøjtning af marker foretages af anden part

Oplag af affald og olier
Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring, farligt
affald

Tilsynskommentar
Spildolie og ny olie står på spildbakke indendørs
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Kontrolpunkt
Håndtering af klinisk
risikoaffald

Opbevaring af
kadavere

Tilsynskommentar
Bedriften har Sundhedsrådgivningsaftale, og har ind imellem kalve med
lungebetændelse, som skal behandles f.eks. 5 dage i træk. Efter tilsynet er der
indsendt foto af automatsprøjte. Kanyler skal bortskaffes korrekt ved at lægge
dem i en kanyleboks anvende en godkendt transportør. Aalborg Kommune har
indsamlingsordning for klinisk risikoaffald, hvor små ejendomme kan tilmeldes
afhentning hvert 3. år - se www.skidt.dk/erhverv
Evt. døde dyr lægges ved markvejen, og overdækkes med pressenning eller
træplade indtil Daka afhenter.

Affald, øvrige

Har 3 containere til hhv. restaffald, papir/pap og plast/metal

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Ikke relevant

Energiforbrug/besparels
er*

Intet energiforbrug til ventilation, da der er naturlig ventilation i staldene. Der
er lamper med energisparepærer og lysstofrør. Lamperne er tændt vinteren,
lysstoflamperne anvendes kun når der er behov for meget lys. Ikke stort
energiforbrug på ejendommen, da der er tale om et lille, ekstensivt husdyrbrug
Ejendommen er koblet til vandværk, og der er stort fokus på at undgå
vandspild, idet vandkar fyldes manuelt og altid under opsyn.

Vandforbrug*
Natur/sø*

Ressourcer og
genanvendelse*
Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Afgræsser 10 ha naturarelaer ved fjorden. Arealet er under opsyn af Aalborg
Kommune.
Ikke interesseret i at lave sø, da det giver mange myg.
Udleveres Vejledning i sortering af affald - landbrug.
Der er ikke de store mængder affald fra driften, idet der ikke anvendes
ensilage. Bindegarn mv. bortskaffes med restaffald (dagrenovation)
Overvejer at etablere tagrender på løsdrifsstaldene for at der ikke bliver så
vådt, hvor dyrene skal færdes. Har etableret tagrender på læskuret til hestene,
og der har hjulpet meget . Ved læskuret opsamles tagvandet i en stor tønde.
Allan talte om at anvende tagvandet til drikkevand til dyrene. Jeg er ikke sikker
på, at det er lovligt, især ikke hvis der er tale om dyr, der skal anvendes til
konsum. Du kan tale med din dyrlæge herom eller kontakte
Veterinærmyndigheden.
Tagvandet kan i stedet ledes til grøften, og da der er tale om mindre end 500
m2 tagflade, kræves ikke godkendelse fra kommunen.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Markvandingsboringer

Tilsynskommentar
Der foretages ikke markvanding på ejendommen.

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Der foretages ikke fluebekæmpelse, da staldene står tomme om sommeren.
Har serviceaftale vedr. rottebekæmpelse. Efter tilsynet er der indsendt
dokumentation for aftalen
Anvender ikke spildevandsslam

Modtager
affaldsprodukter
Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*

Nej
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Kontrolpunkt
Olietanke

Øvrige bemærkninger

Tilsynskommentar
Olietank (fyringsolie) fra 1987 skal sløftes, da den er mere end 30 år gammel.
Sløjfning af tanken skal anmeldes til kommunen, og ny tank skal også
anmeldes til kommunen, hvorefter oplysningerne i BBR opdateres.
Desuden olietank fra 2005
Der står mange halmvogne og andre ting på ejendommen.
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