Rapport for miljøtilsyn hos Drøvten 40, 9370 Hals
Overordnede oplysninger
Ejer
Helle Buus
Jensen
Søren Malin
Jensen

Lucernehaven 38

9370 Hals

Ulsted

Drøvten 40

9370 Hals

Ulsted

Tilsynsdato

11-06-2019

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Samlet tilsyn
CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

63896
22990551
1001554148

Godkendelsestype
Godkendelsesdato
Tilladte dyreenheder

DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet

Registrerede dyreenheder

4,95 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Ammeko ov.
600 kg uden
opdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
Årssøer HUSK
2 linier
Heste, 500 mindre end 700
kg
Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)
Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)
Smågrise

Dybstrøelse (hele
arealet)

2

1,43

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
0,00
34,20

Dybstrøelse (hele
arealet)
Løbe-/drægt.st.,
Dybstrøelse
Dybstrøelse

1

0,36

0,00

6,99

2

0,32

0,00

6,05

5

2,17

0,00

43,60

Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse

2

0,35

0,00

7,75

1

0,15

0,00

1,82

37

0,17

0,00

1,63

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse

Tilsynskommentar
CHR pr. den 6. juni 2019:
1 ged (voksne hundyr), 2 kvier, 1 årsso og 8 smågrise. Der er også 4 heste på
ejendommen
I planåret 2017-18 var der et dyrehold svarende til i alt 4,99 DE, og dyreholdets
størrelse og sammensætning har ikke ændret sig væsentligt de seneste 3 planår.

Dokumentation
for dyreholdet
Anvendelse af
bygninger og
stalde

Der er derfor ingen bemærkninger til dyreholdet på husdyrbruget.
CHR pr. den 6. juni 2019, og gødningsregnskaber for planårene 2015/16, 2016/17 og
2017/18.
Dyrene bliver opstaldet i bygnings nr. 5 (BBR), og de går alle på dybstrøelse.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Markmød
ding
Dybstrøel
se u.
afløb

01-01-2000

50

50

50

01-01-1997

100

100

100

Bemærkning

2/4

Kontrolpunkt
Opbevaringskapacitet
fast møg

Tilsynskommentar
Ikke aktuelt, da at dybstrøelse kommer i markstak/køres direkte ud i marken.

Møddingsplads, øvrige

Ingen møddingsplads på ejendommen.

Ensilage, øvrige

Ingen ensilage plads på ejendomme

Beholdere
Kontrolpunkt
Gyllebeholder, øvrige

Tilsynskommentar
Ingen gyllebeholder på ejendommen.

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Kompost i markstak,
placering
Kompost i markstak,
overdækning

Kompost, øvrige

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ved tilsynet var der en mindre markstak, som ventede på at blive
spredt ud. Ejer var i gang med forberedelserne hertil, da tilsynet
begyndte.
Ok

Antal
1

Markstakken var ikke overdækket, idet den skulle køres ud kort
efter tilsynet.
Ejer er opmærksom på at stakken skal være overdækket, hvis den
ligger ude på marken i over 7 dage.
Det er kutymen på husdyrbruget, at dybstrøelsen fra staldene bliver
kørt direkte ud 1-2 gange om året, og at det udspredes inden for en
kort periode.

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Ingen påfyldning på ejendommen

Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler
Sprøjtemidler, øvrige

Ingen håndtering af sprøjtemidler på ejendommen

Sprøjtearbejdet fortages af maskinstation - Planteteknik/ V. Anders Michaelsen.

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

Tilsynskommentar
Der er ingen farlig affald på ejendommen. Skulle der opstå noget er det i meget
små mængder og bliver kørt til genbrugsplads.
Reparationer fortages på værksted.
Ingen klinisk risikoaffald.

Opbevaring af
kadavere

Overdækkes og afhentes DAKA
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Tanke (BBR oplysning)
Fabr. år

Fabr. nr

Type nr

Indhold

Mineralske olieprodukter
(Olietankbekendtgørelse
ns §6, stk. 1 nr. 13)
Kontrolpunkt
Tanke (BBR)

Størrelse

Placering

Sløjfningsfrist

Over terræn,
indendørs

Tilsynskommentar
Der er ifølge BBR én olietank på ejendommen. Det drejer sig om en olietank fra
1997. Denne ejendom stod på støbt gulv uden risiko for forurening.

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Tilsynskommentar
Der blev ikke talt bæredygtighed ved tilsynet, da ejer skulle nå mark arbejde og
var udfordret af vejret.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Markvandingsboringer

Tilsynskommentar
Nej

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Benytter fluelamper (zappere) og kalk i dybstrøelsen.
Den kommunale ordning benyttes ved rotter.

Støjkilder

Ingen væsentlige støjkilder

Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Vilkår i
miljøgodkendelse

Nej

Øvrige bemærkninger

Ingen øvrige bemærkninger

Ingen miljøgodkendelse.
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