Rapport for miljøtilsyn hos Nymark 6, 9370 Hals
Overordnede oplysninger
Ejer
Henning C
Christensen

Nymark 6

9370 Hals

Tilsynsdato

23-07-2019

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Prioriteret tilsyn - uvarslet
CHR nr.
CVR nr.
P. nr.
GÅRDEJER PER NØRGAARD
Nørengen 17

Godkendelsestype

Husdyrbrugtilladelse §10

Godkendelsesdato

09-01-2014

Tilladte dyreenheder

71,15 DE

Kategori

2

31014
79387711
1002580126

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

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

Aftale
Aftale
Aftale

Efterkommet
Efterkommet
Efterkommet

20-10-2017

Indskærpelse

Efterkommet

07-12-2018

Aftale

Efterkommet

07-12-2018

Indskærpelse

Efterkommet

07-12-2018

Aftale

Efterkommet

Indsende logbog for gyllebeholder
Indsende anmodning om 5 års beholderkontrol
Logbog ikke ført. Aftalt, at det skal ske fremadrettet.
Flydelag var fint etableret.
Kalvehytter skal stå på fast bund og de skal
overholde afstandskrav til vandløb mv.
Der må ikke løbe møddingssaft ud på jorden
Ajlebeholder skal tømmes, så der er frit afløb fra
møddingspladsen
Wrapplastik og andet affald må ikke afbrændes.
Farligt affald som neonrør og spraydåser skal
bortskaffes til godkendt modtager. Ved tilsyn
fremover skal fremvises dokumentation for
bortskaffelse af affald.
Udbringning af gylle på græs skal ske ved
nedfældning eller ved tilsætning af syre v.
slangeudbringning. Ved tilsyn fremover skal
fremvises dokumentation for udbringningsmetode for
gylle på græs.

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)
St.r. årsopdr. 06mdr.
Ammeko 400600 kg uden
opdr.
Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)
St.r. årsopdr. 627mdr.

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

100

11,76

09-01-2014

10

2,70

09-01-2014

15

9,38

09-01-2014

Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)

100

28,26

09-01-2014

40

19,05

09-01-2014

Udløbsdato

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Bemærkning

Fast
mødding
Dybstrøel
se u.
afløb

01-03-2001

255

500

0

01-03-2001

220

170

220

Store møddingsplads med
mure
Udkørsel 1 gang årligt.

Kontrolpunkt
Møddingsplads, afløb

Tilsynskommentar
Afløbene var frie på tilsynstidspunktet
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Kontrolpunkt
Møddingsplads,
overdækning

Tilsynskommentar
En del af stalden er bindestald med grebning, hvorfra der muges ud dagligt.
Møg fra denne staldtype er fritaget fra kravet om overdækning af mødding.
Hvis bindestalden står tom i sommerperioden, og der er mødding fra andre
staldsystemer, vil møddingen skulle overdækkes.
Ved tilsynet lå dybstrøelsen stadig i den store kviestald, og det bringes ud på
marken efter høst.

Opbevaringskapacitet
fast møg

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Ajlebehol
der
Gyllebeho
lder
Gyllekana
ler

01-03-2001
01-01-1998

22-07-2015

01-03-2001

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

15

15

240

670

186

186

Overdækning
stype

Flydelag

Bemærkning
V. den store
møddingsplads
Krav om 5-årig kontrol

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
Ok

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Der er krav om 5-årig beholderkontrol, og det skal ske igen i 2020.

Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Der er alarm på gyllebeholderen.

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Der var tykt flydelag. Logbogen blev ikke tjekket.

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Anvender ikke længere markstak. Dybstrøelsen fra den store
kviestald bringes direkte ud på marken om foråret

Antal
0

Gældende aftaler
Aftaletype

Aftalepartner

Modtage til
opbevaring

Fines Håb v/ Peter
Bach Pedersen

Adresse
Fladkærvej 20

Fast gødn.
(m3 pr. år)

Flyd. gødn.
(m3 pr. år)
225,00

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

Tilsynskommentar
Lysstofrør og spraydåser stod i spand i værkstedet. Der var ikke bortskaffet noget
siden sidste tilsyn, og derfor er der endnu ikke nogen dokumentation for
bortskaffelse.
Bortskaffelse af det øvrige affald som f.eks. wrapplast og ensilageplastik blev
ikke drøftet. HUSK at det også skal dokumenteres fremover. Efter tilsynet er
oplyst, at plastik kommer i restaffald
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Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Udbringningsmetode for
husdyrgødning
Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*

Tilsynskommentar
Udbringning af gylle på græs skal ske enten ved nedfældning eller ved
tilsætning af syre v. slangeudbringning. Faktura vedr. nedfældning af gylle på
græs i april 2019 er sendt til kommunen
Nej
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