Rapport for miljøtilsyn hos Gl Smedievej 4, 9310 Vodskov
Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

25-10-2017

Ejer
Adresse

Tina Bæk Nielsen
Gl Smedievej 4, 9310 Vodskov

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet

Godkendelsestype

Uden godkendelse

Godkendelsesdato

11-10-2011

Tilladte dyreenheder

6,90 DE

Registrerede dyreenheder

5,52 DE

30252933
tbn@privat.tele.dk

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

38814109
1022701491

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

25-10-2017

Indskærpelse

Meddelt

Mødding må ikke ligge på den bare jord. Kun
komposteret møg må ligge i markstak.

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Heste, 300 - mindre
end 500 kg

Dybstrøelse

20

6,90

11-10-2011

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Heste, 300 - mindre
end 500 kg

Dybstrøelse

16

Antal DE
5,52

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
0,00
122,94

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
15 heste og 1 føl

Anvendelse af
bygninger og
stalde

I den største stald er der 16 hestebokse og i den lille stald er der 5 store hestebokse.

Ejers liste

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Kontrolpunkt
Møddingsplads, øvrige

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Bemærkning

Tilsynskommentar
Der er ingen møddingsplads på ejendommen. Udleveret byggeblade for
møddingsplads og forklaret afstandskravene, hvis der skal etableres en
møddingsplads. Evt. etablering af møddingsplads udskydes til ridehallen står
færdig. Inden evt. etablering af møddingsplads, skal projektet anmeldes til og
godkendes af kommunen i henhold til § 70 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Beholdere
Type

Byggedato

Kontrolpunkt
Opbevaring af ensilage

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

Bemærkning

Tilsynskommentar
Wrap
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Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Kompost i markstak,
placering

Kompost i markstak,
overdækning

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Øst for maskinhuset lå en bunke hestemøg. Det indskærpes, at frisk
husdyrgødning ikke må lægges i markstak, kun komposteret
husdyrgødning må ligge i markstak. Indtil det er afklaret, om der
skal etableres møddingsplads, lejes en container til opbevaring af
møget. Byggeblad for container til hestemøg blev udleveret og
gennemgået.
Møget var overdækket.

Antal
1

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Tilsynskommentar
Sprøjtemidler anvendes ikke

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

Tilsynskommentar
Intet spildolie eller andet farligt affald på ejendommen

Wrapplast og andet affald fra driften køres til genbrugspladsen i Gandrup
Jern samles fra til skrothandler. Den gamle møgspreder, som ikke duer længere,
skal bortskaffes til skrothandler.

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Energiforbrug/besparels
er*
Vandforbrug*

Natur/sø*

Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Tilsynskommentar
Der er solceller på taget af den store stald og varmepumpe til opvarmning af
stuehuset.
Der udskiftes løbende til LED-belysning
Det er planlagt at få etableret en bimåler, så vandforbruget til hhv. privat og
drift kan registreres.
Vandspild er uønsket, og utætte/defekte ventiler/vandkopper repareres/skiftes.
Når den nye ridehal er etableret, vil de opsamle regnvand fra hustagene, og
anvende det til at fugte bunden i ridehallen i stedet for at anvende
vandværksvand til dette.
Der er sandjord i området og lav grundvandstand, og der er intet ønske om at
etablere en sø. De arealer, som ikke skal anvendes til hestene, er udlejet til
landmand. Der er ingen naturarealer nær ved.
Affald sorteres, og køres til genbrugspladsen i Gandrup

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Flue- og
skadedyrsbekæmpelse
Olietanke

Tilsynskommentar
Stalosan F strøes i boksene. Evt. anvende elektrisk fluefanger og fluegift, når
stalden er tom om sommeren.
Rotter er ikke et problem. Hund og katte klarer opgaven
Ingen olietanke på ejendommen (anført som afblændet i BBR)
Opvarmning af stuehuset sker med luft-vand varmepumpe.
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
Traktor tankes på tankstation. Diesel til bob-cat hentes i dunk på tankstation.

Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Øvrige bemærkninger

Nej

Der laves ikke gødningsregnskab eller markplaner, fordi de kun har de marker,
hestene græsser på. De øvrige arealer er udlejet til Jens Munk, Ravnskovvej.
Til nytår 2018 skal lejekontrakten fornyes, og i den forbindelse kan evt.
indarbejdes den skriftlige aftale om afsætning af overskydende hestemøg.
Reglerne for opbevaring og håndtering af husdyrgødning fremgår af
husdyrgødningsbekendtgørelsen, so kan fremsøge på www.retsinfo.dk
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