Rapport for miljøtilsyn hos Nymøllevej 157, 9240 Nibe
Overordnede oplysninger
Ejer
Leif Vestergaard

Viderupgårdsvej
10

9240 Nibe

Tilsynsdato

15-06-2021

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet

Godkendelsestype

Godkendelse §12

Godkendelsesdato

08-01-2016

Tilladte dyreenheder

419,69 DE

Registrerede dyreenheder

345,35 DE

Kategori

1b

Farstrup

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.
Leif Vestergaard
Erkildstrupvej 1

30460
31318297
1014327343

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

05-03-2018

Aftale

05-03-2018
05-03-2018
13-01-2020
27-10-2020
15-06-2021
22-06-2021

Aftale
Aftale
Aftale
Indskærpelse
Indskærpelse
Indskærpelse

Andre
forhold
Efterkommet
Efterkommet
Efterkommet
Efterkommet
Meddelt
Meddelt

Afløbet er stoppet til af sand - det skal oprenses - pladsen er
fjernet
Indsendelse af energirapport jf. vilkår 11 i mgk
Olietank skal registerets i BBR
Gyllebeholder (530 m3) skal kontrolleres
Lugerne i teltoverdækningen skal lukkes
Lugerne i teltoverdækningen skal repareres og lukkes
Der skal etableres afskærmende beplantning omkring den
fritliggende gyllebeholder senest 31-12-2021

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Slagtekalv st.r. 06mdr.(220 kg)
St.r. årskøer

Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Sengestald m. fast gulv
Sengestald m.spalt,
linespil
Sengestald,m.bagskyl/r
ingkanal
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Sengestald m.spalt,
linespil

110

2,52

08-01-2016

45

63,59

08-01-2016

95
45

134,25
63,59

08-01-2016
08-01-2016

40

56,53

08-01-2016

40

10,81

08-01-2016

10

2,45

08-01-2016

10

2,28

08-01-2016

5

2,26

08-01-2016

180

81,41

08-01-2016

St.r. årskøer
St.r. årskøer
St.r. årskøer
St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr Antal DE

Jers. årskøer

Sengestald,m.bagskyl/r
ingkanal
Spaltegulvbokse

2

2,66

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
55,60
0,00

1

0,46

7,00

0,00

Dybstr., lang
ædepl.,fast gulv
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstr.,
bagskyl/ringkanal
Dybstr.,
bagskyl/ringkanal
Dybstrøelse (hele
arealet)

4

0,49

2,63

6,29

100

1,90

0,00

18,52

1

0,56

2,72

6,49

20

29,01

279,28

428,00

15

21,76

0,00

409,07

Jers. årsopdr. 625mdr.
Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)
Slagtekalv st.r. 06mdr.(220 kg)
St.r. avlstyre over
440 kg
St.r. årskøer
St.r. årskøer
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Dyreart

Staldtype

Antal dyr Antal DE

St.r. årskøer

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

192

278,50

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
6.089,84
0,00

13

3,47

0,00

41,21

14

6,54

0,00

128,82

0

0,00

0,00

0,00

St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
Kontrolpunkt
Miljøgodkendelse/tilladelse udnyttet

Tilsynskommentar
Miljøgodkendelsen fra 2016 er delvist udnyttet, idet der er lavet tilbygning i hver
ende af kostalden, der er lavet befæstet areal til småkalve og plansiloerne er opført.
Der er ikke opført hverken ny opdrætstald, nyt foderhus eller ny gyllebeholder. Den
miljømæssige godkendelse til opførelse af nye bygninger og ny gyllebeholder
gælder indtil 6 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, dvs. senest 8-1-2022 skal det
resterende byggeri være afsluttet og taget i brug. Det blev oplyst, at der ikke
forventes opført mere byggeri på ejendommen (udover at færdiggøre anlægget til
småkalve)
Antallet af køer er øget helt i forhold til miljøgodkendelsen: Der er godkendelse til
225 årskøer, og i planåret 2019-2020 har der været 226,1+1,8 årskøer
(storrace+Jersey). Ved tilsynet var der 248 køer ifølge DMS Nøgletal. Antallet af
køer svinger i løbet af året, og ifølge DMS Nøgletal har der været gns. 225 køer de
sidste 12 mdr.

Dyreholdets
sammensætning og
størrelse

Produktionsareal og
gulvtyper

I CHR er der samdrift med "kviehotel". Ud fra ejers oplysninger om antal kvier på
ejendommen, er der lavet følgende antagelser for planåret 2019-2020:
* 1/4 af årsdyr kviekalve på Nymøllevej 157 (=13 årsdyr), resten på Erkildstrupvej
1 (=38 årsdyr)
* 10% af årsdyr store kvier på Nymøllevej 157 (=15 årsdyr), resten på
Erkildstrupvej 1 (=133 årsdyr)
GHI 2019-2020 - OBS samdrift med ”kviehotel” (dyrehold på Erkildstrupvej 1
indsat pr. 1-7-2020. Før 1-7-2020 var Viderupgårdsvej 10 "kviehotel")
DMS Nøgletal og ejers liste over dyr på de to ejendomme
Noget af laden anvendes til foderoplag i stedet for til små kalve som oplyst i
miljøgodkendelsen. I stedet er der lavet et mere befæstet areal til kalve nord for
laden. Der er opnået byggetilladelse til et halvtag til småkalve, men byggeriet har
en anden udformning end det, der er givet byggetilladelse til (der er givet
byggetilladelse til et halvtag på 3*46 meter langs den nordlige side af laden). Der er
lavet en bygningsoversigt for anvendelsen af bygningerne
Produktionsarealet ikke opmålt, da miljøgodkendelsen er baseret på dyreholdets
størrelse. Gulvtyper fremgår af bygningsoversigten

Flytbare læskure

Ingen

Dokumentation for
dyreholdet
Anvendelse af
bygninger og stalde

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækn.
(m2)

Bemærkning
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Kontrolpunkt
Møddingsplads, øvrige

Ensilage,
sidebegrænsning

Tilsynskommentar
Møddingspladsen på ejendommen er fjernet siden tilsynet i 2018, og i stedet
lægges dybstrøelsen i markstak. Det blev oplyst, at der muges ud hver 3.-6.
uge.
I plansilo er der 2 meter randbelægning uden ensilage hele vejen rundt

Ensilage, afløb

Der er afløb i begge ender til opsamlingsbeholder, og beholderen tømmes over
i gyllesystemet med dykpumpe efter behov

Ensilage,
tag/overfladevand

Ingen tilledning af tagvand

Ensilage i markstak placering

Der er markstakke med helsæd og majs, og det er ikke saftgivende

Ensilage, øvrige

Har tidlige talt om at etablere sprinkleranlæg til ensilagepladsen.
Miljøgodkendelsen indeholder ingen tilladelse til udsprinklingsanlæg, men det
kræver kun en anmeldelse til kommunen.

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder
Gyllekana
ler
Fortank t.
gyllebeh.
Gyllebeho
lder

01-01-1975

04-03-2020

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

132

530

01-05-2002

0

230

01-01-1975

0

10

26-10-2012

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

1.578

Overdækn
ingstype

Bemærkning

Teltdug

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Tilsynskommentar
Lugerne på den teltoverdækkede gyllebeholder var itu og derfor ikke lukket.
Det indskærpes, at lugerne i teltoverdækningen skal repareres og de skal altid
lukkes umiddelbart efter udbringning af gylle. Hyld op ad beholderen bør
skæres ned/fjernes, da rødderne kan skade beholderens fundament
Logbog for gyllebeholder I fremvist (og sendt til kommunen)
Gyllebeholder II har fast overdækning

Gyllebeholder, dykket
indløb

Ok (lille beholder)
Store beholder er ikke koblet til gyllesystemet

Gyllebeholder, spjæld
fjernet

Spjældet fjernet (lille beholder) (oplyst ved tidl. tilsyn)

Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Gyllevogn med sugetårn - maskinstation

Gyllebeholder, tilledning

Overfladevand fra ensilageanlægget pumpes til gyllesystemet med dykpumpe

Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Ikke et krav

Opbevaringskapacitet til
gylle

Kontrolleret ved tilsyn i 2020 og kapaciteten er i orden. Der er
opbevaringsaftale på Beltoftvej 10
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Kontrolpunkt
Gyllebeholder,
beholderkontrol

Tilsynskommentar
Gyllebeholder I 1975 - 530 m3 - kontrolleret i 2020
Gyllebeholder II 2012 - 1578 m3 - skal kontrolleres senest 2022

Gyllebeholder, øvrige

Der anvendes sand i sengebåsene, og det lejrer sig i gyllebeholderen. Gylle fra
stalden pumpes til den lille beholder. Når der ikke kan være mere i den lille
beholder, flyttes gylle til til den store beholder med slamsuger for at begrænse
mængden af sand i den store beholder.
Vedr. afskærmende beplantning omkring den teltoverdækkede gyllebeholder,
så er der stillet følgende vilkår (i miljøgodkendelsen 2012 for Viderupgårdsvej
10):
Vilkår 10. Der skal etableres et effektivt slørende beplantningsbælte omkring
gyllebeholderen mod nord, syd og øst, således at beplantningen giver en
effektiv, slørende afskærmning omkring gyllebeholderen – især ift. Farstrup
by.
Vilkår 11. Beplantningen skal være etableret senest ½ år efter opførelse af
gylletanken og skal vedligeholdes og efterplantes i fornødent omfang.
Der er fint læbælte mod syd, men ingen beplantning mod nord og øst. Ved
tilsynet talte vi om, at der også bør være beplantning mod vest (ud mod vejen).
Det indskærpes, at den manglende beplantning skal etableres senest 31-122021 jf. ovenstående vilkår.
Det blev oplyst, at udbringning til græs sker ved nedfældning. Metoden
fremgår ikke af faktura fra maskinstationen. Det er aftalt, at fremover skal
fremgå af faktura, hvilken teknik, der er anvendt til udbringning af gylle. (Hvis
der anvendes syre, skal mængden af syre og mængden af gylle fremgå af
fakturaen - syre er dog ikke anvendt de sidste par år)

Udbringningsmetode
flydende husdyrgødn.

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Pt. ingen markstakke. Der plejer at være ca. 3 markstakke hvert år,
og kort med indtegning af markstakke blev fremvist (og er sendt til
kommunen).
Ejer er klar over, at en markstak skal overdækkes straks efter
udlægning - med mindre møget skal udbringes på mark inden 7
dage.

Antal
0

Gældende aftaler
Aftaletype

Aftalepartner

Afgive til opbevaring
og udspredning

Jacob Sondrup

Adresse
Beltoftvej 10

Fast gødn.
(m3 pr. år)

Flyd. gødn.
(m3 pr. år)
2.500,00

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Sker på befæstet areal nord for laden/goldkostalden. Gammel køeltank anvendes
som buffertank til vand.

Rengøring af udstyr

I marken

Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Har mindre depot på Viderupgårdsvej 10
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Oplag af affald og olier
Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring, farligt
affald
Håndtering af klinisk
risikoaffald

Tilsynskommentar
Spildolie er på Viderupgårdsvej 10.

Opbevaring af
kadavere

Der er kadaverkappe. Daka afhenter døde dyr

Opbevaring af andet
affald

Container fra MP til brændbart affald

Er tilmeldt den obligatoriske ordning for klinisk risikoaffald.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Vandforsyning

Tilsynskommentar
Nej

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Der anvendes pour-on fluemiddel på ryggen af dyrene. Det ordineres af
dyrlægen.
Der er serviceaftale vedr. rotter v. Mortalin
Dieselolietank på 1.800 l fra 2008. Tanken er registeret i BBR, dog med
"forkert" placering. Ejer kan selv rette placering via "ret bbr" (der skal logges
på med ejers NemID)
Ingen væsentlige på tilsynstidspunktet

Olietanke

Støjkilder
Vilkår i
miljøgodkendelse

Vand fra Farstup vandværk

Vilkår 4: udnyttelse er vurderet i kontrolpunktet Miljøgodkendelse/-tilladelse
udnyttet
Vilkår 11: energirapport er modtaget efter tilsyn i 2020
Vilkår 14: Vaskeplads - der er ingen vaskeplads, befæstet areal ved kalvene
anvendes

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Biogas er ikke relevant, da der anvendes sand i sengebåsene

Klima- og energitiltag

Der er løbende udskiftning til LED og kun LED i den nye stald.
Der er etableret frekvensstyret vakuumpumpe og mælkepumpe.
Har brøndkøling på mælken.

Natur og biodiversitet*

Har en smule §3 som afgræsses.

Ressourcer og
genanvendelse*

Ikke drøftet ved tilsynet
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