Rapport for miljøtilsyn hos Nymark 6, 9370 Hals
Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

20-10-2017

Ejer
Adresse

Henning C Christensen
Nymark 6, 9370 Hals

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Prioriteret tilsyn - uvarslet
98252031
CHR nr.
21432130
CVR nr.
hccnymark@gmail.com P. nr.

Godkendelsestype

Husdyrbrugtilladelse §10

Godkendelsesdato

09-01-2014

Tilladte dyreenheder

67,88 DE

31014
79387711
1002580126

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

06-02-2012
06-02-2012

Indskærpelse
Henstilling

09-04-2013

Indskærpelse

17-07-2015
17-07-2015
09-08-2016

Aftale
Aftale
Aftale

Efterkommet
Efterkommet

20-10-2017

Indskærpelse

Efterkommet

20-10-2017

Indskærpelse

Meddelt

Der skal ske anmeldelse af skift af dyretype
Det henstilles at det noteres i logbog når der sker
udbringning fra gyllebeholder
Møddingspladser var ikke overdækket ved uanmeldt
tilsyn
Indsende logbog for gyllebeholder
Indsende anmodning om 5 års beholderkontrol
Logbog ikke ført. Aftalt, at det skal ske fremadrettet.
Flydelag var fint etableret.
Mødding skal overdækkes straks efter udlægning, og
der må ikke løbe møddingssaft ud på jorden
Kalvehytter skal stå på fast bund og de skal
overholde afstandskrav til vandløb mv.

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)
St.r. årsopdr. 06mdr.
Ammeko400-600
kg uden opdr.
Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)
St.r. årsopdr. 627mdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Bindestald, m.
Grebning
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)

100

11,76

09-01-2014

10

2,70

09-01-2014

15

9,38

09-01-2014

100

24,99

09-01-2014

40

19,05

09-01-2014

Kontrolpunkt
Anvendelse af
bygninger og
stalde

Udløbsdato

Tilsynskommentar
Der stod kalvehytter på jorden vest for staldbygningerne, nær vandløbet, der danner
skel over til naboejendommen (se fotos). Det indskærpes, at kalvehytter må kun
opstilles på fast bund og skal overholde afstandskravet på 15 meter til vandløb.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Fast
mødding
Dybstrøel
se u.
afløb

01-03-2001

255

500

0

01-03-2001

220

170

220

Bemærkning

Kontrolpunkt
Møddingsplads, tæthed

Tilsynskommentar
OK

Møddingsplads,
sidebegrænsning

Der er to møddingspladser til husdyrbruget. Den ene er en plads med mure på 3
sider. Her lå en delvist overdækket mødding.
2/3

Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Den anden plads har ingen mure som afgrænsning, og der lå en uoverdækket
mødding, og der løb møddingssaft ud på jorden (se fotos). Henning oplyste, at
pladsen kun anvendes som mellemlager, når der muges ud i stalden, og han vil
flytte møget over på den anden plads og dække det ned.
Det indskærpes, at møddinger skal overdækkes straks efter udlægning, og der
må ikke løbe møddingssaft ud på jorden.
PS: der er ikke krav om neddækning ved daglig udmugning med
udmugningsanlægget.

Beholdere
Type

Byggedato

Ajlebehol
der
Gyllebeho
lder
Gyllekana
ler

01-03-2001
01-01-1998

Kontroldato

22-07-2015

01-03-2001

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

15

0

0

670

186

186

Overdækning
stype

Bemærkning
100 m3 beholder.
Modtaget skema 1b.

Flydelag

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
OK

Gyllebeholder,
beholderkontrol

OK. Næste kontrol skal laves i 2020

Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Alarm er monteret

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Fint flydelag. Henning forsikrede at logbogen var ført, men han kunne ikke
finde den. Han vil sende mig en kopi af logbogen.

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ingen

Antal
0

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*

Tilsynskommentar
Nej
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