Rapport for miljøtilsyn hos Forsøgsvej 24, 9382 Tylstrup
Overordnede oplysninger
Ejer

Tilsynsdato

11-03-2020

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet

Godkendelsestype

Husdyrgodkendelse §16a, 2

Godkendelsesdato

03-01-2020

Registrerede dyreenheder

132,44 DE

Kategori

1a

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.
Landmand Poul Faurholt Jensen
Gammel Vråvej 32
Landmand Poul Faurholt Jensen
Luneborgvej 134

62793
40122540
1024247844

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

Produktionsarealer - Bygninger
Bygn.nr Navn

Areal (m2)

1

Drægtighedsstald

346

2

Løbeafdeling

346

3

farestald

379

4

Fare/klimastald

623

5

Fare/klimastald

410

6

drægtighedsstald

347

7

drægtigheds- og poltestald

346

8

Ny Fare- og løbe/drægtighedstald 513

9

Tilbygning stald 6

Bemærkning

205

Produktionsarealer - Tilladt
Bygn.
nr

Afsnit

Areal
(m2)

Dyretype/Flexgruppe

Staldsystem

Mdr. på
græs

Tilladt
dato

1

1

294

Søer, golde og
drægtige

Løsgående, delvis 0
spaltegulv

03-012020

2

1

217

Søer, golde og
drægtige

Løsgående, delvis 0
spaltegulv

03-012020

3

1

28

Smågrise

Toklimastald,
delvis spaltegulv

0

03-012020

3

2

232

Søer, diegivende

Kassestier, delvis 0
spaltegulv

03-012020

4

1

168

Smågrise

Toklimastald,
delvis spaltegulv

0

03-012020

4

2

212

Søer, diegivende

Kassestier, delvis 0
spaltegulv

03-012020

5

1

244

Smågrise

Toklimastald,
delvis spaltegulv

0

03-012020

5

2

44

Søer, diegivende

Kassestier, delvis 0
spaltegulv

03-012020

Udløbs
dato

2/6

6

1

301

Søer, golde og
drægtige

Løsgående, delvis 0
spaltegulv

03-012020

7

1

117

Slagtesvin

Delvist spaltegulv, 0
50 - 75 % fast
gulv

03-012020

7

2

193

Søer, golde og
drægtige

Løsgående, delvis 0
spaltegulv

03-012020

8

1

180

Søer, golde og
drægtige

Løsgående, delvis 0
spaltegulv

03-012020

8

2

250

Søer, diegivende

Kassestier, delvis 0
spaltegulv

03-012020

9

1

164

Søer, golde og
drægtige

Løsgående, delvis 0
spaltegulv

03-012020

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Slagtesvin

Delvis spaltegulv, 2549% fast
Toklimast., delvis
spaltegulv
Løbe-/dr.st.,Løsg.
delvis sp.
Fare st., løsdrift, delvis
sp.

519

14,79

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
286,49
0,00

578

2,72

77,74

0,00

500

79,89

2.362,50

0,00

500

35,04

427,46

34,74

Smågrise
Årssøer HUSK
2 linier
Årssøer HUSK
2 linier

Antal DE

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse

Tilsynskommentar
Den nye miljøgodkendelse er taget i brug, og produktionen er øget, da der var ledig
kapacitet i de eksisterende stalde.
Kommunen skal ikke føre tilsyn med dyreholdets størrelse pr. 2020, fordi ny
miljøgodkendelse er baseret på produktionsareal.

Dokumentation
for dyreholdet

GHI 2018-19, både for nuværende og tidligere ejer.

Produktionsarea
l

Miljøgodkendelsen 2020 indeholder opmålinger fra eksisterende stalde.
Produktionsarealet ikke opmålt ved tilsynet, da det er vurderet, at opmålingerne til
miljøgodkendelsen er korrekte.
Der er byggetilladelse til ny stald jf. alternativ 1 i miljøgodkendelsen, og stalden
forventes at stå færdig til august/september 2020.
Teltoverdækning på gyllebeholderen etableres senest i starten af 2021 (beholderen skal
tømmes helt, for at det kan lade sig gøre)

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Bemærkning
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Kontrolpunkt
Møddingsplads, øvrige

Tilsynskommentar
Ingen møddingsplads

Ensilage, øvrige

Ingen ensilage

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Ajlebehol
der
Gyllebeho
lder

01-06-1952

01-07-1997

0

35

01-01-1998

16-02-2017

0

2.000

Overdækning
stype

Bemærkning
Afløb fra stalde.

Intet

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
OK

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Næste kontrol skal laves i 2027

Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Intet krav

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Flydelag og logbog OK.
Der etableres teltoverdækning i 2020/2021 (vilkår i miljøgodkendelsen).
Derefter er der ikke længere krav om logbog
OK

Gyllebeholder, dykket
indløb
Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Ingen fast pumpe - tømmes med gyllevogn med sugetårn

Opbevaringskapacitet til
gylle

Ikke beregnet ved dette tilsyn

Gyllebeholder, spjæld
fjernet

Ikke relevant

Gyllebeholder, øvrige

Det meste gylle transporteres i lastbil. Kun gylleudbringning med traktor og
gyllevogn til naboarealer til gården, og her kan man køre over på marken uden
at skulle ud på vejen. På vejen kun kørsel med tom gyllevogn

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ikke relevant

Antal
0

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Al markdrift foregår fra Gammel Vråvej 32

4/6

Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Tilsynskommentar
Ingen oplag af sprøjtemidler på denne ejendom, det er på Gammel Vråvej 32.

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

Opbevaring af
kadavere
Affald, øvrige

Tilsynskommentar
Samles fra alle 3 ejendomme på Forsøgsvej 24, og afhentes 1 gang årligt af
Rappenskrallen, f.eks. medicinflasker, lysstofrør, varmepærer, spraydåser.
Ejendommen er tilmeldt indsamlingsordning for klinisk risikoaffald, som samles
på Forsøgsvej 24. Der er rettet henvendelse til Renovation om nye ejers CVR-nr.
På https://aalborgforsyning.dk/renovation/erhverv.aspx kan man tilmelde sig SMS
service for afhentning (Klik på Indsamlingsordning for klinisk risikoaffald og
Afhentningskalender)
Kølebrønd til opbevaring af kadavere indtil Daka afhenter. Kadavere samles her
fra ejers øvrige bedrifter.
Dagrenovation og andet småt brændbart affald fra driften samles i 600 liter
container, som tømmes af Marius Pedersen. Kommunen tømmer ikke
dagrenovation og der er heller ingen papir/genbrugscontainer

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*
Klima- og energitiltag

Natur/sø*

Ressourcer og
genanvendelse*

Miljøledelse
Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Tilsynskommentar
Pt. ikke biogas, da ejer frygter smitterisikoen fra lastbiler, der skal transportere
gylle/biomassen. Hvis smitterisikoen kan undgås/afhjælpes, er han positiv
overfor biogas.
Der anvendes naturgas på ejendommen. Ventilatorer og belysning i
eksisterende stalde udskiftes til lavenergi/LED, når det gamle er udtjent. I den
nye stald, som forventes opført i 2020, vil al belysning blive LED, og
ventilationsanlægget bliver lavenergi. Alle varmelamper i 126 farestier er lige
udskiftet til ny type, hvorved effekten af hver lampe reduceres fra 250 W til
75/150 W
Der laves vildstriber på nogle af ejendommens arealer mhp at forbedre jagten.
Desuden plantet skov af hensyn til jagt og opsat fodertønder til vildt. Bibeholdt
randzone langs Lindholm å, den anvendes som markvej. Vildtvenlige
høstmetoder anvendes. Udleveret faktaark om overgangszoner.
Jern sendes til skrot. Samler affald på trailer og kører til Sundholmen efter
behov. Udleveret Vejledning om sortering affald - Landbrug samt info om
virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser. Landbrug er
omfattet af kommunens Regulativ om erhvervsaffald, og skal også bortskaffe
mest muligt affald til genanvendelse, således at ressourcer ikke "går til spilde".
F.eks. kan træpaller fra foderstoffer omdannes til spånplader.
Krav fra februar 2020 - se uddybning i tilsynsbrevet
Talt om Netværk for Bæredygtigt Landbrug. Det havde han hørt om fra en
anden landmand i området.
I samarbejde med andre lodsejere i området om etablering af 75 ha
solcelleanlæg
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Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Udbringningsmetode for
husdyrgødning

Tilsynskommentar
Slangeudlægges på etableret afgrøde med egen gyllevogn. Har tidligere
anvendt tankforsuring

Vandforsyning

Vandværk

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Rovfluer anvendes til fluebekæmpelse
Aftale med Rentokil vedr. rottebekæmpelse

Støjkilder

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger i forhold til støj. Ejer oplyser, at
han har bedt foderstoffen levere foder tidligst 6.30, da indblæsning af foder
støjer.
Nej

Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Olietanke
Vilkår i
miljøgodkendelse

Fyringsanlæg
Øvrige bemærkninger

Ingen olietanke på ejendommen.
Vilkår 8: Alternativ 1 er valgt. Miljøgodkendelse 2020 vurderes at være taget i
brug.
Vilkår 10: Der skal etableres fast overdækning på gyllebeholderen. Er planlagt
til 2020/2021
Staldene opvarmes med naturgas og varmepærer.
Vi talte om evt. sammatrikulering med Forsøgsvej 25. Det vil muligvis godt
kunne lade sig gøre, men så vil matriklerne ikke senere kunne opsplittes så
længe der er svin på Forsøgsvej 24. Det er fordi afstanden fra stuehuset på
Forsøgvej 25 til nærmeste stald på Forsøgsvej 24 er mindre end 50 meter
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