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

Nymark 6

9370 Hals

Tilsynsdato

07-12-2018

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - uvarslet

Godkendelsestype

Husdyrbrugtilladelse §10

Godkendelsesdato

09-01-2014

Tilladte dyreenheder

71,15 DE

Registrerede dyreenheder

47,59 DE

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.
GÅRDEJER PER NØRGAARD
Nørengen 17

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

Meddelt

07-12-2018

Aftale

Meddelt

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.
Ammeko400600 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

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)
Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)
Ammeko400600 kg uden
opdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.

Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstr., lang
ædepl.,fast gulv
Dybstrøelse (hele
arealet)
Bindestald, m.
Grebning
Dybstrøelse (hele
arealet)

6

1,61

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
0,00
19,14

10

4,23

23,54

63,41

57

5,06

0,00

75,13

47

13,49

76,88

108,54

14

8,75

0,00

228,24

Dybstr., lang
ædepl.,fast gulv

26

14,45

80,29

216,33
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Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
Dyreholdets størrelse er indenfor det tilladte niveau.
Passer kvier for Nørengen 17, som har økologisk drift. Derfor er dyr og foder nøje
adskilt fra egne kvier og foder.
Udskrifter fra Kvægdatabasen de sidste 3 planår - både fra eget cvr-nr. og fra Nørengen
17's cvr-nr.

Anvendelse af
bygninger og
stalde
Produktionsarea
l

I overensstemmelse med det tilladte. Dog anvendes den lille kalvestald iht.
miljøtilladelsen ikke længere
Uændret

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,
sidebegrænsning

Møddingsplads, afløb

Møddingsplads,
overdækning

Møddingsplads, tag- og
overfladevand
Opbevaringskapacitet
fast møg
Ensilage i markstak placering

Tilsynskommentar
På møddingspladsen ved bygningerne nord for vejen er der sidebegrænsning på
4 sider med åbning i det ene hjørne. Ved tilsynet var der ikke ret meget møg på
pladsen.
Den støbte plads ved bygningerne tættest på stuehuset anvendes ikke længere
som møddingsplads.
Afløbene var ikke frie på tilsynstidspunktet, og ejer oplyste at det var fordi
ajlebeholderen var fuld. Ajlen suges op med slamsuger og det bruges til at lave
bagskyl, når der skal sluses gylle ud af kviestalden. Det er aftalt, at
ajlebeholderen skal tømmes så ofte, at der er frit afløb fra møddingspladsen.
Efter tilsynet er indsendt foto, som viser at afløb er fritlagt.
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 er mødding fra andre
staldsystemer, vil møddingen skulle overdækkes.
Ingen tilledning af regnvand til pladsen
Rigelig
Dybstrøelsen fra den store kviestald bringes direkte ud på marken om foråret,
og stalden står tom om sommeren
Der er markstak med økologisk ensilage til kvierne fra Per. Til egne dyr
anvendes wrapballer.
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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 foretaget beholderkontrol i 2015. Der er krav om 5-årig beholderkontrol.
Der er i 2018 indsendt anmodning om kontrol via Perstrup - denne kontrol kan
udsættes til 2020. Ejer kontakter selv Perstrup.
Der er monteret alarm på gyllebeholderen.

Gyllebeholder barriere/alarm mm.
Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Der er tykt flydelag. Logbogen var udfyldt.

Gyllebeholder, dykket
indløb

Ok

Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Pumpe på gyllevogn

Opbevaringskapacitet til
gylle

Rigelig

Gyllebeholder, spjæld
fjernet

Ok

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

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Vand på påfyldes hjemme fra vandhane med kontraventil. Sprøjtemidlet tilsættes
manuelt i marken

Rengøring af udstyr

I marken og på møddingspladsen
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Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Tilsynskommentar
Opbevaring sker i skab i rum uden afløb

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

Tilsynskommentar

Opbevaring af
kadavere

Der er gammel kalvehytte, som anvendes til overdækning af kadavere. Daka
afhenter

Opbevaring af andet
affald

Gammelt jern bortskaffes til skrothandler

Affald, øvrige

Har containere til restaffald

Har ingen sundhedsaftale med dyrlægen, og har ikke selv kanyler

Tanke (BBR oplysning)
Kontrolpunkt
Tanke (BBR)

Tilsynskommentar
Der er 1 olietank fra 1993. Tanken må anvendes indtil 2023.

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Ejer vil helst bruge gødningen selv.

Energiforbrug/besparels
er*

Der skiftes gradvist til LED-belysning.

Vandforbrug*

Vand leveres fra vandværk. Der er fokus på at undgå vandspild, og utætte
ventiler repareres.

Natur/sø*

Der er mange gamle træer ved ejendommen. Pjecen "Pas godt på bierne" blev
udleveret - ejer gør allerede mange ting, der er til gavn for bier og andre
insekter.
Har af og til vildtstriber. Opsat kasse til ugle på 7 meter høj pæl - håber at en
slørugle vil flytte ind. Tidligere har der været en kirkeugle, men den forsvandt
igen
Kommunen opfordrer til, at affald i videst muligt omfang bortskaffes til
genanvendelse. Vejledning om sortering af affald udleveret sammen med
information om reglerne for virksomheder anvendelse af genbrugspladser.

Ressourcer og
genanvendelse*

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Udbringningsmetode for
husdyrgødning

Tilsynskommentar
Ejer oplyste, at maskinstationen udbringer gylle og at udbringning på
græsmarker sker med slæbeslanger. Det er aftalt, at udbringning af gylle på
græs fremover skal ske enten ved nedfældning eller ved tilsætning af syre v.
slangeudbringning. Fremover skal foreligge dokumentation for
udbringningsmetode for gylle på græs.
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Kontrolpunkt
Markvandingsboringer

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse
Støjkilder
Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Vilkår i
miljøgodkendelse

Tilsynskommentar
Der er 1 boring. Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens
placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af
Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom
og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i
forhold til forurening af drikkevand/grundvand.
Mortalin har lige været på inspektion. Der var ikke tegn på rotter - kun mus.
Fluer: der anvendes larvicid på dybstrøelsen i de stalde, der er dyr om
sommeren. Ellers anvendes fluespray.
Ingen ved tilsynet
Nej

Ikke relevant
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