Rapport for miljøtilsyn hos Elkærvej 55, 9381 Sulsted
Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

18-05-2018

Ejer
Adresse

Poul Erik Højgaard Madsen
Elkærvej 55, 9381 Sulsted

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

§ 9 tilsyn - varslet

Godkendelsestype

Husdyrbrugtilladelse §10

Godkendelsesdato

10-10-2017

Tilladte dyreenheder

29,41 DE

CHR nr.
19357171
CVR nr.
1003782929
P. nr.
Gårdejer Poul Erik Højgård Madsen

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

03-07-2014

Henstilling

03-07-2014
14-09-2017

Indskærpelse
Indskærpelse

Efterkommet

14-09-2017

Indskærpelse

Efterkommet

Gamle olietank fra 1987 skal afmeldes og ny olietank
fra 2012 skal meldes til BBR.
Skal nedbringe dyreholdet til det tilladte antal 15 DE.
Containeren til opbevaring af husdyrgødning skal
overholde afstandkrav på 50 meter til byzone og møg
må ikke lægges på jorden
Læskur/rundbuehal og fodertildeling i marken skal
overholde afstandskravet på 50 meter til byzone

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Udløbsdato

Heste, under
300 kg
Heste, 500 mindre end 700
kg
Heste, 300 mindre end 500
kg

Dybstrøelse

10

2,13

10-10-2017

Dybstrøelse

35

15,22

10-10-2017

Dybstrøelse

35

12,07

10-10-2017

Kontrolpunkt
Anvendelse af
bygninger og
stalde

Tilsynskommentar
Ejer er opmærksom på afstandkravet på 50 meter for foderhække i forhold til naboer.
Marken nær naboerne på Tvedenvej skal omlægges i år.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Mødding
splads

01-01-1800

96

0

Overdækn. (m2)

Bemærkning
Ca. (8 x 12) m

Kontrolpunkt
Møddingsplads,
overdækning

Tilsynskommentar
På møddingspladsen stod en container til møg, og den var overdækket med tæt
pressening, og når den er fuld, køres den til aftager af gødningen.

Møddingsplads, øvrige

Pt. er der ikke planer om at etablere den møddingsplads, der er meddelt
miljømæssig tilladelse til, fordi løsningen med bortkørsel i container fungerer
godt.

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ingen markstakke med dybstrøelse

Antal
0
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Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Resourcer og
genanvendelse*

Tilsynskommentar
Der er opstillet containere til affaldssortering på den gamle møddingsplads:
Pap/papir samt de kommunale genbrugscontainere.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Tilsynskommentar
Landbruget har indført rutiner for flueforebyggelse, og de ser ud til at virke
rigtig godt, idet der ikke var fluer at se ved tilsynet.
Der strøes med Stalosan i boksene, og de har også anvendt larvicid. Der er
opsat klæbesnor til fluer og smurt med middel mod voksne fluer. Dette er
noteret i logbog, som blev fremvist. Bortkørsel af husdyrgødningen medvirker
også til, at der er basis for færre fluer.
Landbruget har erfaret, at efter at de er begyndt at bruge Stalosan i
hesteboksene, lugter gødningen ikke nær så meget (note: Stalosan virker
udtørrende, og binder ammoniakken).
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