Rapport for miljøtilsyn hos Vaarstvej 271, 9260 Gistrup
Overordnede oplysninger
Ejer
Henning
Andreas Thorn

Vaarstvej 270

9260 Gistrup

Tilsynsdato

08-03-2019

Baggrund for tilsyn

Basistilsyn - varslet

Samkøring

CHR nr.
19032
CVR nr.
10159431
P. nr.
1000027787
HENNING THORN BAUNEHØJGÅRD
Vaarstvej 270

Godkendelsestype

Godkendelse §12

Godkendelsesdato

22-06-2018

Tilladte dyreenheder

266,49 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet

Registrerede dyreenheder

339,22 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

10-12-2018

Indskærpelse

Efterkommet

18-03-2019

Aftale

Efterkommet

Manglende beholderkontrol af gyllebeholderne fra
1987 og 1996
Skal indsende handlingsplan for hvordan det
fremadrettet påtænkes dokumentation produktionens
størrelse på de enkelte ejendomme.

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Smågrise

Toklimast., delvis
spaltegulv
Drænet gulv + spalter
(33/67)
Delvis spaltegulv, 2549% fast
Delvis spaltegulv, 5075% fast

7.506

34,92

22-06-2018

3.340

84,81

22-06-2018

3.906

99,18

22-06-2018

1.874

47,58

22-06-2018

Slagtesvin
Slagtesvin
Slagtesvin

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Slagtesvin

Drænet gulv + spalter
(33/67)
Drænet gulv + spalter
(50/50)

9.500

298,69

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
5.984,30
0,00

9.500

40,53

1.153,77

Smågrise

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse

Antal DE

0,00

Tilsynskommentar
Der er til ejendommen meddelt en § 12-miljøgodkendelse den 22. juli 2018 til:
9.120 slagtesvin (31-106 kg)
7.506 smågrise (7-31 kg)
Svinene fra begge ejendomme (Vaarstvej 270 og 271) leveres til slagt under ét CHR-nr
(19032).
Ved tilsynet blev der udleveret en kalenderårsopgørelse fra Danish Crown. Denne
opgørelse viser, at der for begge ejendommen (Vaarstvej 270 og 271) i perioden 1.
januar 2019 - 8. marts 2019, er sendt 2.210 svin til slagtningen med en gns.
afgangsvægt på 116,6 kg (89,05 kg*1,31).
På ejendommene er der kun tilladelse til at producere slagtesvin med en afgangsvægt
på 106 kg. Slagtesvinene har i ovenstående periode altså vejet for meget. Ejer skal være
opmærksomme på at slagtevægten ikke overskrides fremadrettet, da det tilladte antal
dyreenheder ikke ville kunne overholdes.

Dokumentation
for dyreholdet

Gødningsregnskabet for 2017-18, kalenderårsopgørelse fra Danish Crown og data fra
Svineflyt
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Opbevaringsanlæg
Pladser
Kontrolpunkt
Møddingsplads, tæthed

Tilsynskommentar
Ikke relevant, da der ikke er fast møg på ejendommen.

Opbevaringskapacitet
fast møg

Ikke relevant, da der ikke er fast møg på ejendommen.

Ensilage, øvrige

Ikke relevant - ingen ensilage på ejendommen

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder
Gyllebeho
lder
Fortank t.
gyllebeh.

01-01-1987

10-06-2008

0

1.425

01-01-1996

09-04-2008

0

2.058

22-06-2018

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

400

Overdækning
stype

Bemærkning

Fast låg

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
Ok - Ingen bemærkninger til beholderens tilstand.

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Beholderkontrollen gennemført i 2008 på begge beholderne. Der er krav om 10
års beholderkontrol.
Anmodning om kontrol indsendt til Aalborg Kommune den 12. december
2018. Ejer fortalte at kontrollanten har meddelt kontrollen foretages i uge 12.
Det er vurderet, at beholderne ikke er omfattet af kravet om alarm/barriere, da
der er mere end 100 meter til vandløb og de beholderne i øvrigt ikke er
beliggende i risikoområde (mere end 6 graders fald mod vandløb/sø).
Der var flydelag i begge gyllebeholdere. Den lille gylletank var næsten tom
ved tilsyn, og den store får returgyllen fra biogasanlæg.
Logbøger for gyllebeholderne blev udleveret ved tilsynet, og det vurderes at
disse er udfyldt korrekt.
Ok

Gyllebeholder barriere/alarm mm.
Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Gyllebeholder, dykket
indløb
Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Der er stationært anlæg, men strømmen er koblet fra. Tømning sker med vogn
med suge/pumpetårn.

Gyllebeholder, tilledning

Ingen tilledninger udover fra stalde.

Opbevaringskapacitet til
gylle

Der er en lagerkapacitet på 3.483 m3 i lagertank, samt 150 m3 kapacitet i
fortank og kanalerne.
Der kræves 4.230 m3 lagerkapacitet ved krav til 9 mdr. lagerkapacitet.
Ejendommen er tilsluttet biogasanlæg (NGF Nature Energy Vaarst A/S) som
fjerner 4.000 m3 årligt.
Ikke relevant

Gyllebeholder, spjæld
fjernet
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Kontrolpunkt
Gyllebeholder, øvrige

Tilsynskommentar
Ingen øvrige bemærkninger.

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ingen markstakke på ejendommen

Antal
0

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte sker på Vaatstvej 270

Rengøring af udstyr

Rengøring af udstyr sker på vaskepladsen på Vaatstvej 270

Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Opbevares i aflåst rum uden afløb og med opkant på Vaatstvej 271.

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

Tilsynskommentar
Alt affald samles og opbevares på Vaarstvej 270. Spildolien står på bakke,
spraydåser og lysstofrør leveres til genbrugspladsen.

Opbevaring af
kadavere

Kadaverkappe og container.

Affald, øvrige

Ved tilsynet blev der fremvist kvittering fra Marius Pedersen A/S.

Gennem Vaarstvej 270 - Ejendommen er tilmeldt kommunal indsamlingsordning
for klinisk risikoaffald.

Tanke (BBR oplysning)
Fabr. år

Fabr. nr

Type nr

Indhold

Størrelse

Placering

Sløjfningsfrist

2010

01863612

015323

Autogasolie (Dieselolie)

1.200

Indendørs

19-04-2050

Autogasolie (Dieselolie)

2.500

Over terræn,
udendørs
Indendørs

30-08-2041

Fyringsgasolie

2.500

Indendørs

30-08-2048

Gylle
2001

111557

2008

27889

015023
505023

Gylle

Kontrolpunkt
Tanke (BBR)

Over terræn,
udendørs

Tilsynskommentar
Der er ifølge BBR 3 olietanke på ejendommen - Alle oplysninger om tankene er
oplyst i BBR.
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Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Al husdyrgødning sendes til biogas.

Energiforbrug/besparels
er*

Har modtaget tilskud til varmepumper på Vaarstvej 270, og overvejer det
samme på nr. 271. Der sker løbende udskiftning af belysningen til LED.

Natur/sø*

Modtager ikke tilskud til naturpleje. Har dog lavet en smule læplantning på
ejendommen, og er ikke afvisende over for at lave vildstriber. Går en smule på
jagt, og udlejer fiskeriet. Har for nyligt deltaget i et erfa-møde omkring
etablering af minivådområde i nærheden af ejendommen.
På ejendommene er der stor fokus for sortering af affald. Ejer har lejet
container hos Marius Pedersen udelukkende til opbevaring af landbrugsplast.
Aalborg Kommunen vejledning om sortering af affald på landbrug blev
udleveret ved tilsynet.

Ressourcer og
genanvendelse*

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Markvandingsboringer

Tilsynskommentar
Nej

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Fluebekæmpelse: Rovfluer
Rottebekæmpelse: Benytter sig af den kommunale service.

Støjkilder

Ventilation og foderindblæsning

Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Vilkår i
miljøgodkendelse

Nej

Ny § 12-miljøgodkendelse fra juli 2018.
Vilkår 53: "Der skal til en hver tid kunne fremvises dokumentation for
dyreholdets størrelse og sammensætning" - Det skal være muligt at kunne
skelne dyreholdet og produktionen på de to ejendomme fra hinanden. Ved
tilsynet var der kun dokumentation fra den samlede produktion på begge
ejendomme.
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