Rapport for miljøtilsyn hos Kirkevej 20, 9240 Nibe
Overordnede oplysninger
Ejer
Ole Christensen

Kirkevej 20

9240 Nibe

Barmer

Tilsynsdato

16-10-2018

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Prioriteret tilsyn - varslet
CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

Godkendelsestype

Anmeldelse 3-15 DE

Godkendelsesdato

29-05-2013

Tilladte dyreenheder

9,57 DE

Registrerede dyreenheder

10,87 DE

12551436
1000405243

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

16-10-2018

Indskærpelse

Meddelt

Møg skal opbevares på befæstet areal og møddingen
skal overdækkes.

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Heste, 500 mindre end 700
kg

Dybstrøelse

22

9,57

29-05-2013

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Heste, 500 mindre end 700
kg

Dybstrøelse

25

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
Ejer oplyste at dyreholdet varierer mellem 20 og 30 heste. Vi talte ikke om, hvor mange
årsheste, det vil udgøre.

Anvendelse af
bygninger og
stalde

Den store stald (bygningsnr. 6 i BBR) er indrettet med 18 hestebokse. En del af
bygningen har tidligere været anvendt som løsdriftstald, og derfør var en del af
bygningen lade til opbevaring af stråfoder. Nu opbevares stråfoderet i stakladen, som
blev opført i 2014 (bygningsnr. 9). Der er søgt byggetilladelse til en tilbygning til
stalden som erstatning for det løsdriftsareal, der er indrettet med hestebokse. Dette
udløser krav om miljøtilladelse, som skal meddeles inden der kan gives byggetilladelse
jf. mail af 9-10-2018.
Bygningsnr. 2 og 3 har 4 hestebokse samt en løsdriftstald.
Bygningsnr. 7 er løsdriftstald. Se også bilag m. bygningsoversigt

10,87

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
0,00
218,03

Ikke drøftet

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Bemærkning

Fast
mødding

01-05-2002

120

180

0

Møddingen overdækket med
vandtæt materiale

Kontrolpunkt
Møddingsplads, tæthed

Tilsynskommentar
Ikke muligt at vurdere, der hvor der lå møg. Den øvrige del af pladsen så ok
ud.

Møddingsplads,
sidebegrænsning

Mur på 2 sider. Der var lidt møg bag pladsen (udenfor muren). Ejer vil samle
det op.

2/3

Kontrolpunkt
Møddingsplads, afløb

Tilsynskommentar
Til ajlebeholder

Møddingsplads,
overdækning

Møddingen var ikke overdækket. Der er krav om overdækning, selv om der er
daglig udmugning, da kun staldsystemer baseret på fast gødning og ajle er
undtaget fra kravet om overdækning. Den manglende overdækning noteres
som en indskærpelse, og kommunen følger op på dette ved næste miljøtilsyn,
som forventes at blive i 2019.

Beholdere
Type

Byggedato

Ajlebehol
der

01-01-1966

Kontroldato

Areal
(m2)
0

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

Bemærkning

50

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Kompost i markstak,
placering

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ikke drøftet. Det antages, at der ikke er markstakke med mødding,
da hestemøg ikke må ligge i markstak med mindre det er
komposteret. Pjece om markstakke sendes til ejer.

Antal
0

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Energiforbrug/besparels
er*

Tilsynskommentar
Bæredygtighed ikke drøftet nærmere på tilsynet. I ridehallen er der rigtig
mange lamper, og når der bliver behov for at udskifte dem, vil det blive til
LED lamper (LED lamper var ikke "på banen" da hallen blev opført i 2012-13)
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