Rapport for miljøtilsyn hos Ferslevvej 15, 9230 Svenstrup J.
Overordnede oplysninger
Ejer
Henrik Egholm

Ferslevvej 15A

Dennis Andersen

Ferslevvej 15

9230 Svenstrup
J
9230 Svenstrup
J

Tilsynsdato

20-11-2020

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet

Godkendelsestype

Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)

Godkendelsesdato

21-03-2018

Kategori

1b

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

30512
16557641
1001119543

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

02-02-2017

Indskærpelse

Efterkommet

02-02-2017

Indskærpelse

Efterkommet

02-02-2017
02-02-2017

Aftale
Aftale

Efterkommet
Efterkommet

02-02-2017
02-02-2017

Aftale
Aftale

Efterkommet
Efterkommet

02-02-2017

Aftale

Efterkommet

02-02-2017

Aftale

Efterkommet

14-03-2018
20-02-2019
20-02-2019

Indskærpelse
Aftale
Aftale

Efterkommet
Efterkommet
Efterkommet

Møg/kompost i markstak skal opbevares mindst 300
meter fra ammoniakfølsom natur (§ 3 overdrev)
Det tilladte dyrehold må ikke overskrides - der er
ikke tilladelse til at opfede alle tyrekalve
Flydelag skal genetableres inden 7 dage
Træer tæt på beholderen skal fjernes, fordi rødderne
kan skade beholderens fundament.
Kasseret køleskab skal bortskaffes
3 olietanke skal anmeldes til kommunen og det skal
anmeldes, at 2 olietanke er sløjfet.
Der skal være 2 meter fri randbelægning i nordre
ende af plansiloanlægget eller 1 meter høj mur. Hvis
der ikke etableres mur, skal der etableres afløb i
nordre ende af plansiloanlægget.
Der skal foreligge erklæring om tilstrækkelig
opbevaringskapacitet for gylle
Udbringning af gylle på frossen jord.
Dybstrøelse skal overdækkes
Gammelt køleskab skal køres til genbrugsplads, og
må ikke ligge i skrotbunken

Produktionsarealer - Bygninger
Bygn.nr

Navn

Areal (m2)

Bemærkning

0

Plads til kalvehytter

374

Ej bygning - Fremgår ikke af BBR

8

Ungdyrstald

1.792

10

Kostald

1.962

Produktionsarealer - Tilladt
Bygn.
nr

Afsnit

Areal
(m2)

Dyretype/Flexgruppe

Staldsystem

Mdr. på græs

Tilladt
dato

0

Kalve

50

Kalve (under 6 mdr.)

Dybstrøelse

21-032018

8

Ungdyr

360

Malkekøer, kvier og
stude

Sengestald
5
med spalter
(kanal, bagskyl
eller ringkanal)

21-032018

8

Ungdyr

44

Malkekøer, kvier og
stude

Dybstrøelse

21-032018

8

Ungdyr

600

Ammekøer, slagtekalve Dybstrøelse
(over 6 mdr.)

21-032018

Udløbs
dato
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8

Ungdyr

360

Malkekøer, kvier og
stude

Sengestald
med spalter
(kanal, bagskyl
eller ringkanal)

21-032018

8

Ungdyr

20

Kalve (under 6 mdr.)

Dybstrøelse

21-032018

10

Køer

630

Malkekøer, kvier og
stude

Fast drænet
gulv med
skraber og
ajleafløb

21-032018

10

Køer

42

Malkekøer, kvier og
stude

Dybstrøelse

21-032018

10

Køer

850

Malkekøer, kvier og
stude

Sengestald
med spalter
(kanal, bagskyl
eller ringkanal)

21-032018

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Produktionsarea
l

Tilsynskommentar
Ny miljøgodkendelse siden sidste tilsyn

Produktionsarealet blev ikke opmålt ved tilsynet, men arealerne blev gennemgået og
blev vurderet til at stemme overens med tilladelsen.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Bemærkning

Kontrolpunkt
Opbevaringskapacitet
fast møg

Tilsynskommentar
Der er ingen møddingsplads på husdyrbruget. Der er lavet aftale med VaarstFjellerad biogasanlæg om aftagning af møg.

Ensilage,
sidebegrænsning

2 meter fri randbelægning er overholdt i sydlig ende. I nordligende er der blev
bygget sidebegrænsning.

Ensilage, afløb

Afløb fra ensilagesiloer ledes til brønd, som leder vandet til gyllesystemet.

Ensilage,
tag/overfladevand

Overfladevand fra taget løber ikke i plansiloanlægget

Ensilage i markstak placering

Ensilage i 4-5 markstakke er ikke-saftgivende. Markstakkene ligger nord for
gyllebeholderen. Afstandskrav vurderes overholdt.

Beholdere
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Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder
Ny
gyllebehol
der (er den
bygget)
Gyllekana
ler
Ensilagesi
lo
Ensilagesi
lo

01-06-1995

19-11-2015

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

0

3.000

Flydelag

01-01-2014

0

3.000

Flydelag

01-01-1800

0

900

01-01-2010

0

5.000

Intet

01-01-2013

450

1.300

Intet

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Areal
(m2)

Bemærkning

ikke opført

§ 19 a anmeldt, afgørelse
4-9-2012

Tilsynskommentar
Fin. Der har før været problemer med for mange træer omkring
gyllebeholderen, da rødderne kan skade fundamentet. Små træer er på vej igen,
og vi snakkede om vigtigheden af at holde det nede.
Flydelaget var fornyeligt brudt i fbm påfyldning af beholderen. Dog var der et
tydeligt tykt flydelag i beholderen udover "hullet".
Logbog ikke kontrolleret.
OK

Gyllebeholder, flydelag
og logbog
Gyllebeholder, dykket
indløb
Gyllebeholder, spjæld
fjernet

Ikke relevant

Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Der anvendes maskinstation med gyllevogn og sugetårn. Der er dog monteret
fast pumpe på gyllebeholder.

Gyllebeholder, tilledning

Vaskevand fra malkerum.
Det befæstet areal ved kalvehytterne skråner ind mod stalden, så saft løber
direkte ind i gyllekanalerne.
Intet krav, da gyllebeholder er beliggende 200 m fra sø

Gyllebeholder barriere/alarm mm.
Opbevaringskapacitet til
gylle

Der er ikke tilstrækkelig kapacitet, fordi den ansøgte gyllebeholder ikke er
bygget.

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Beholderen er kontrolleret i 2015, og næste kontrol er i 2025.
Den nye gyllebeholder var ved at blive bygget.
I sommerperioden er tilført syre til gyllebeholder, således af udbringning på
sletmarker kan ske uden nedbringning.

Gyllebeholder, øvrige

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)

Antal
0

Gældende aftaler
Aftaletype

Aftalepartner

Adresse

Fast gødn.

Flyd. gødn.
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(m3 pr. år)
Afgive til opbevaring
og udspredning
Modtage til
udspredning
Modtage til
udspredning

FREDERIK
FREDERIKSEN
P Fuglsang
Christiansen
"Søndergaard"
Jens Anton Rytter

Lille Dallvej 50

(m3 pr. år)
1.500,00

Dallvej 80

Bonderupvej 22

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Hjemme

Rengøring af udstyr

I mark eller på befæstet areal med afløb til gyllebeholder ved ensilage plads

Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Der er kontraventil på taphanen

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

Tilsynskommentar
Intet spildolie. Traktor serviceres på værksted.
Lysstofrør og spraydåser betegnes som farligt affald, og skal afleveres på
genbrugsplads.
Er tilmeldt indsamlingsordning for klinisk risikoaffald.

Opbevaring af
kadavere

Døde dyr opbevares overdækket med plastik på paller v. gyllebeholderen indtil
afhentning af DAKA

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*
Klima- og energitiltag

Natur/sø*
Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Tilsynskommentar
Der er indgået aftale med Vaarst-Fjellerad biogas om at aftage dybstrøelse og
gylle. Gyllen suges fra fortanken til stalden. Returgylle kan fyldes i
gylletanken.
Der skiftes til LED-belysning ved udskiftninger, korntørring sker kun med kold
luft, kondensatorvarmen fra køleanlægget anvendes til at forvarme vaskevand
mv. Der er udskiftet vakuum- og mælkepumpe til frekvensstyret anlæg,
forkøling af mælken med pladekøler.
Der er en del læhegn på ejendommen.
Der har været overvejelser om omlægning til økologi, fordi der er gode
muligheder for afgræsning. I forvejen er køerne på græs i sommerhalvåret.
Men omlægning til økologisk markdrift har været lidt for svært.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*

Tilsynskommentar
Nej
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Kontrolpunkt
Flue- og
skadedyrsbekæmpelse
Olietanke

Støjkilder
Øvrige bemærkninger

Tilsynskommentar
Der foretages ikke systematisk fluebekæmpelse. Ved småkalvene anvendes
smøremiddel ved behov.
Rottebekæmpelsesaftale med Mortalin.
3 olietanke:
Indendøres dieselolietank i stald: 2.500 liter, år 2000, Nr. 107370
Fyringsolie stuehus nr. 15: 1500 liter, år. 2005, Nr. 01R4469, G.nr. 55-5820
Fyringsolie stuehus nr. 15a: 1225 liter, år. 2006, Nr. 08R10096, G.nr. 55-5820
Tanken på 1500 L er registeret med forkert antal liter. Dette skal rettes på
www.kort.bbr.dk.
Ingen ved tilsynet
Der lå en bunke grene beregnet til afbrænding til Skt. Hans. I bunken lå bl.a. et
gammelt dæk og en dørmåtte. Dæk og andet affald må ikke afbrændes. Det er
aftalt, at affaldet fjernes inden afbrænding.
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