Rapport for miljøtilsyn hos Tylstrup Hedevej 38, 9382 Tylstrup
Overordnede oplysninger
Ejer
Niels Hedermann

Tylstrup Hedevej
38

9382 Tylstrup

Tilsynsdato

15-04-2021

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

§ 9 tilsyn - uvarslet

Godkendelsestype

Husdyrgodkendelse §16a, 4

Godkendelsesdato

04-05-2021

Kategori

1b

CHR nr.
32498
CVR nr.
29255474
P. nr.
1003202409
Klovborg I/S v/Lars H Pedersen og Niels H Pedersen
Luneborgvej 254
Klovborg I/S v/Lars H Pedersen og Niels H Pedersen
Stenisengevej 25

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

28-10-2020

Indskærpelse

Efterkommet

15-04-2021

Indskærpelse

Meddelt

15-04-2021

Indskærpelse

Efterkommet

Spildevand/restvand fra malkerum og vaskemaskine skal
ledes til opsamlingsbeholder
Udsprinkling af ensilagesaft skal ske på areal med en
afgrøde. Der må ikke stå en "sø" af ensilagesaft på marken,
for så kan der ikke vokse en afgrøde, og indholdet i søen
skal straks suges op. Ensilagesaft fra ensilageplads etableret
i 2019/2020 skal ledes til opsamlingsbeholder.
Ensilagepladsen, som er etableret i løbet af 2019-2020,
mangler miljømæssig godkendelse i kommunen.

Produktionsarealer - Bygninger
Kontrolpunkt
Indretning af stalde
og lignende

Tilsynskommentar
Der var indrettet dybstrøelsesareal til kvæg i den nye halmlade, som blev opført i
2020. Der er i 2021 søgt om tillæg til miljøgodkendelse til inddragelse af halmladen
som stald, og denne sag behandles pt.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Møddingsplads

01-01-1800

0

150

Kontrolpunkt
Ensilage, afløb

Ensilage, øvrige

Overdækn.
(m2)

Bemærkning

Tilsynskommentar
Fra en ensilageplads vest for den nye halmlade var der saftafløb fra ensilagen,
som løb ud på jorden. Det indskærpes, at der skal ske opsamling af saft fra
ensilage til en opsamlingsbeholder. Denne ensilageplads er ikke omfattet af
tilladelse fra 2014 til udsprinkling af ensilagesaft.
Ensilagepladsen er etableret i løbet af 2019-2020, og der er ikke søgt
miljømæssig tilladelse forud for etableringen. Det indskærpes, at etablering af
ensilagepladser skal anmeldes til og godkendes af kommunen, før de etableres.
På marken nord for ensilageanlægget var der en "sø" af
ensilagesaft/overfladevand fra ensilageanlægget. Ejer oplyste, at det var fra
udsprinkling af ensilagesaft, som han fik tilladelse til i 2014. Denne tilladelse
var baseret på et befæstet areal på 3000 m2 og en opsamlingsbrønd på 86 m3,
men siden (i 2019/2020) er det befæstede areal øget væsentligt, og det skønnes
at der nu er mindst 6000 m2. Dermed er der ikke tilstrækkelig kapacitet i
opsamlingsbrønden, som er 86 m3 (se også byggebladet for Udsprinkling af
ensilagesaft og restvand)
Af byggebladet fremgår:
Ensilagesaft og restvand skal opsamles og enten udbringes på mark eller ledes
til beholder. Opsamlingsbeholdere der udelukkende anvendes til opbevaring af
ensilagesaft, skal have tilstrækkelig opbevaringskapacitet til, at udbringning
kan ske miljømæssigt forsvarligt.
Det vurderes, at etablering af en "sø" ikke er miljømæssigt forsvarligt, idet
udbringing af ensilagesaft skal ske på et areal med en afgrøde, som kan
"optage" saften. Der kan ikke vokse nogen afgrøde, når der hele tiden står en sø
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
af ensilagesaft på det samme areal, og det indskærpes, at ensilagesaften straks
skal suges op og føres til en opsamlingsbeholder /udbringes på en afgrøde med
en kvælstofnorm.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Øvrige bemærkninger

Tilsynskommentar
Ejer oplyste, at på marken nord for ensilageanlægget og den nye halmlade vil
han plante skov med poppel.
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