Rapport for miljøtilsyn hos Skovmarkvej 21, 9382 Tylstrup
Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

30-10-2017

Ejer
Adresse

Kurt Larsen
Skovmarkvej 21, 9382 Tylstrup

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Prioriteret tilsyn - varslet
98260227
CHR nr.
25391793
CVR nr.
k@lillevraa.dk
P. nr.

Godkendelsestype

Godkendelse §12

Godkendelsesdato

06-04-2017

Tilladte dyreenheder

386,95 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet

Registrerede dyreenheder

356,41

32521
13119988
1000503662

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

17-04-2013
04-08-2016

Indskærpelse
Aftale

Efterkommet
Efterkommet

Dyreholdet nedbringes til det tilladte niveau
Træer ved gyllebeholder skal fjernes

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

St.r. årsopdr. 06mdr.
Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)
St.r. årskøer

Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Sengestald,m.bagskyl/r
ingkanal
Sengestald,m.bagskyl/r
ingkanal
Dybstrøelse (hele
arealet)

50

13,51

06-04-2017

50

0,49

06-04-2017

200

319,67

06-04-2017

50

24,22

06-04-2017

60

29,06

06-04-2017

St.r. årsopdr. 627mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

St.r. årskøer

Sengestald,m.bagskyl/r
ingkanal
Dybstrøelse (hele
arealet)
Sengestald,m.bagskyl/r
ingkanal
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)

183

293,41

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
6.300,46
0,00

39

10,53

0,00

125,17

114

50,64

684,11

0,00

117

1,60

0,00

16,43

2

0,23

0,00

3,62

St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)
Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)
Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse

Anvendelse af
bygninger og
stalde

Antal DE

Tilsynskommentar
Dyreholdet er udvidet, og miljøgodkendelsen fra 2017 er dermed taget i brug.
Dyreholdet i ovenstående tabel er produktionen i planåret 2016-17. Pt er der 194 køer
jf. CHR-registeret.
Der anvendes kønssorteret sæd, således at kviekalvene er af SDM tyre og tyrekalvene
er af kødkvægtyre.
Anvendelsen af stalde i overensstemmelse med miljøgodkendelsen

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Mødding
splads

01-01-1959

400

0

Overdækn. (m2)

Bemærkning

2/4

Kontrolpunkt
Møddingsplads, tæthed

Tilsynskommentar
OK

Møddingsplads, øvrige

Kalveboksene står på møddingspladsen, og møddingspladsen anvendes også
som vaskeplads

Ensilage i markstak placering

Al ensilage ligger i markstakke på markerne nordvest for ejendommen, og er
indtegnet på kort. Kurt vil fremover få sin planteavlskonsulent til at lave et
kort, som kan anvendes til at lave årlige optegnelser over ensilagestakkene.

Beholdere
Type

Byggedato

Ajlebehol
der
Gyllebeho
lder
Gyllebeho
lder

01-01-1959

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

0

16

01-06-1991

13-10-2013

0

1.560

01-01-2004

13-10-2013

0

3.150

Overdækning
stype

Bemærkning
Forbeholder.

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
OK

Gyllebeholder,
beholderkontrol

OK

Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Intet krav

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Fint flydelag. Logbogen ikke tjekket.

Gyllebeholder, dykket
indløb

OK

Opbevaringskapacitet til
gylle

Kurt oplyste, at pga. det våde efterår, har det ikke været muligt at køre så
meget gylle ud som planlagt. Derfor skal han afsætte 1000 m3, for at have
tilstrækkelig kapacitet hen over vinteren. Han arbejder på en løsning med evt.
at afsætte det til biogasanlægget i Vrå.

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Kompost i markstak,
placering
Kompost i markstak,
overdækning

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
På mark vest for ejendommen. Markstakken er indtegnet på kort. og
Kurt vil fremover få sin planteavlskonsulent til at lave et kort, som
kan anvendes til at lave årlige optegnelser over markstakkene.
Stakken er overdækket

Antal
1

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

Tilsynskommentar
Lysstofrør betegnes som farligt affald, og kan afleveres på genbrugspladsen

3/4

Kontrolpunkt
Håndtering af klinisk
risikoaffald

Tilsynskommentar
Kurt har betalt for tilmelding i 1,5 år, men har endnu ikke fået en beholder eller
fået afhentet. Han har kontaktet renovation herom, og følger selv op på det.

Opbevaring af andet
affald

Alt brændbart affald hentes af Marius Pedersen.
Ensilageplastikken indeholder jord, fordi markstakkene dækkes med jord, og
derfor er plastikken ikke så velegnet til genanvendelse.

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Vandforbrug*

Tilsynskommentar
På kort sigt skal afsættes 1000 m3 gylle, evt. til biogas.
Dybstrøelsen indeholder meget kalium (i halmen), og da kalium er dyrt at
indkøbe og jordprøver viser, at flere arealer mangler kalium, vil Kurt ikke
afsætte dybstrøelsen til biogas.
Lysstofrør i stalden er udskiftes til LED, fordi prisen på LED er faldet meget.
De andre lamper er kun 2 år gamle, og giver et rigtig godt lys. Pt. er det ikke
rentabelt at skifte dem, og de anvendes også kun, når der arbejdes i stalden.
Belysningen er fordelt på 4 tavler, og lyset tændes kun efter behov. I
robotmalkestalden er der lys døgnet rundt, hvilken er et krav.
Mælkekøleanlægget er pt. ved at blive udskiftet til en pladekøler.
Skrabeanlægget med skinne var nedslidt og er udskiftet til en robotskraber,
hvilket heller ikke giver nær så mange klovskader, som det gamle skrabeanlæg.
Kurt anslår, at energiforbruget er faldet med 2000 kW om måneden.
Ikke drøftet.

Natur/sø*

Ikke drøftet

Resourcer og
genanvendelse*

Vi talte om, at der er behov for at øge andelen af affald, der genanvendes, og jo
flere der hjælper til, jo nemmere bliver det at opnå de mål, som de nationale
affaldsplaner opstiller. Kurt har en del dunke af hård plast, og de er yderst
velegnede til genanvendelse. Han opfordres til at tage en snak med sin
affaldstransportør om potentialet for genanvendelige affaldstyper på hans
ejendom.
Ingen

Energiforbrug/besparels
er*

Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Tilsynskommentar
Der var en del fluer ved tilsynet. Kurt mener, at de kommer fra
dybstrøelsesstalden.

Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Vilkår i
miljøgodkendelse

Nej

Vi talte om nogle enkelte vilkår. F.eks. vigtigheden af at renholde
ventilationsanlægget, dels for at sikre god udskiftning af luften af hensyn til
dyr og mennesker i stalden, og af hensyn til sikre god spredning/fortynding af
ammoniakken, der ledes ud af stalden.
Der er vilkår om, at robotskraberen skal køre mindst hver 4. time. Kurt oplyste,
at den kører hele tiden, og at der kun går 2 timer mellem at den kører over det
samme areal.
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