Rapport for miljøtilsyn hos Nymark 4, 9370 Hals
Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

25-09-2017

Ejer
Adresse

Cornelia Smeenge
Nymark 4, 9370 Hals

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - uvarslet
98541814
CHR nr.
24233544
CVR nr.
P. nr.
Sønderskovvej 153
Sønderskovvej 153

Godkendelsestype

Godkendelse §12

Godkendelsesdato

15-12-2009

Tilladte dyreenheder

195,22 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet

Registrerede dyreenheder

53,29

90296
19236676
1011974577

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

17-08-2012
17-08-2012

Indskærpelse
Indskærpelse

01-03-2013
16-09-2014

Indskærpelse
Indskærpelse

25-09-2017

Indskærpelse

Meddelt

25-09-2017
25-09-2017
25-09-2017

Aftale
Aftale
Aftale

Meddelt
Meddelt
Meddelt

Kommentar
manglende alarm på gyllebeholder
Ikke kompost egnet møg placeret på jorden - skulle
have været placeret på møddingsplads med afløb til
gyllebeholder
Kompost i markstak er ikke overdækket
Udmugningsanlægget skal indrettes således, at der
ikke trækkes møg ud på jorden.
Dyreholdet er ændret fra kvier til tyrekalve og
reduceret. Ændringen skal anmeldes.
Hyldebærtræ ved gyllebeholder skal fjernes.
Vand omkring markstakken skal fjernes.
BBR skal opdateres.

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

St.r. årsopdr. 627mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
Jers. årsopdr. 625mdr.
Jers. årsopdr. 625mdr.

Dybstr.,
bagskyl/ringkanal
Sengestald m.
præfabrik. Gulv
Dybstr.,
bagskyl/ringkanal
Sengestald m.
præfabrik. Gulv

197

75,28

28-09-2012

175

93,37

28-09-2012

42

12,24

28-09-2012

35

14,33

28-09-2012

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)
Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)
Jers. årsopdr. 625mdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)
Sengestald m.spalt,
linespil
Sengestald m.spalt,
linespil

184

21,65

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
0,00
306,36

122

31,28

347,69

0,00

1

0,36

4,64

0,00

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
Dyreholdet er reduceret og ændret til en produktion af tyrekalve. Dette er anmeldt, men
endnu ikke godkendt af kommunen.
CHR register.

Anvendelse af
bygninger og
stalde
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Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Markmød
ding
Dybstrøel
se u.
afløb
Dybstrøel
se u.
afløb

01-01-1999

100

150

100

01-01-1999

1.030

2.000

1.030

01-01-2000

352

300

352

Bemærkning

Kontrolpunkt
Opbevaringskapacitet
fast møg

Tilsynskommentar
Vurderes at være ok.

Møddingsplads, øvrige

Der er ingen møddingsplads

Ensilage, øvrige

Al ensilage opbevares i markstakke. Afstandskrav til grøft (15 meter) er
overholdt

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder

26-11-2002

23-01-2013

Areal
(m2)
1.000

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

2.825

Flydelag

Bemærkning

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
OK

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Sidst lavet i 2013. Næste gang i 2018 (hvert 5. år fordi der er under 100 meter
til grøft)

Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Der er etableret alarmsystem på gyllebeholderen

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Fint flydelag. Logbog ikke tjekket

Gyllebeholder, dykket
indløb

Der er dykket indløb i beholder

Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Der er ikke fast monteret pumpe. Maskinstation står for udkørsel - gyllevogn
med sugetårn

Gyllebeholder, tilledning

Fra plads ved fodersiloer og fra den del af foderbord som skråner mod
ædeplads / fanggitter.

Opbevaringskapacitet til
gylle

Tilstrækkelig

Gyllebeholder, spjæld
fjernet

Ingen spjæld
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Kontrolpunkt
Gyllebeholder, øvrige

Tilsynskommentar
Der groede et hyldebærtræ tæt på beholderen. Dette bør fjernes, for at undgå at
rødderne tærer på beholderen.

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)

Kompost i markstak,
placering

Markstak placeret umiddelbart øst for ejendommen.

Kompost i markstak,
overdækning

Markstakken var overdækket.

Kompost, øvrige

Der lå en del vand omkring markstakken, hvilket skyldes at det har
regnet ret meget i den seneste tid. Dette vand burde fjernes for at
undgå, at der siver saft ud fra markstakken.

Antal
1

Gældende aftaler
Aftaletype

Aftalepartner

Adresse

Fast gødn.
(m3 pr. år)

Flyd. gødn.
(m3 pr. år)

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Foregår på betonplads mod nord i den nye stald. Der er afløb til gyllesystem

Rengøring af udstyr

Invendig rengørring foregår i marken

Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Opbevares i aflukket rum uden afløb.

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

Tilsynskommentar
Ved tilsynet var der ingen spildolie. Dette afhændes ved service.

Opbevaring af
kadavere

Kadavere opbevares i stalden indtil afhentning.

Opbevaring af andet
affald

Container til brandbart materiale

Affald, øvrige

Ensilageplastik mv. køres selv til genbrugspladsen.

Ejendommen skal tilmeldes kommunal ordning for indsamling af klinisk
risikoaffald.
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Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Der afsættes p.t. ikke til biogas, men det er ikke udelukket, at det kunne ske i
fremtiden.

Energiforbrug/besparels
er*

Elforbruget ved dyrene er marginalt, da der ikke er lys i staldene om natten.
Det største forbrug vurderes at være til hhv. kølecontainer og opvarmning af
laden til korrekt opbevaringstemperatur for grøntsager dyrket på ejendommen.
Vandforbruget er steget en smule, men man forsøger at holde forbruget ned
ved løbende vedligeholdelse. Reparation af vandsystemet i stuehuset
reducerede forbruget der fra 700m3 til 150m3.
Jagten udlejes på ejendommen, og der plantes nogle rækker majs for at
tilgodese råvildet. Derudover, lader man nogle grøntsager stå vinteren over,
hvilket både tilgodeser vildtet, samt har en gødningsværdi i jorden.
Ensilageplast køres til genbrug.

Vandforbrug*

Natur/sø*

Resourcer og
genanvendelse*

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Markvandingsboringer

Tilsynskommentar
Ejendommen har tilladelse til markvanding

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Når al dybstrøelse muges ud om foråret, er der ikke problemer med fluer.
Ingen serviceaftale mht. rotter. Hundene på gården er gode til at tage rotter.

Modtager
affaldsprodukter

Slam anvendes ikke

Støjkilder

Ingen væsentlige støjkilder på tilsynet.

Støvkilder

Ingen væsentlige støvkilder på tilsynet.

Olietanke

På ejendommen er der ved tilsynet flg. tanke:
Kingspan G.nr: 55-58-20 1300 l (dieselolie)2008 - placeret i lade
Kingspan G. nr. 55-58-20 1000 l (fyringsolie) 2008 - placeret ved indgang til
stuehus (på cement under halvtaget)
Disse to tanke er ikke registreret i BBR, så de skal anmeldes til kommunen.
Derudover, er der registreret en del tanke, der skal afregistreres.
Det drejer sig om:
Overjordisk fyringsolietank på 1200 liter fra 1962.
Overjordisk fyringsolietank på 1500 liter fra 1999.
Overjordisk fyringsolietank på 1200 liter fra 1986.
Overjordisk fyringsolietank på 1200 liter fra 1999.
Nedgravet fyringsolietank fra 1967.

Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*

Nej
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