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

04-08-2016

Til stede ved tilsynet

Kurt Larsen, repræsentant for virksomheden
Birte Pedersen, Aalborg Kommune, Miljø

Ejer
Adresse

Kurt Larsen
Skovmarkvej 21, 9382 Tylstrup

Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

98260227
25391793
k@lillevraa.dk

Godkendelsestype

Anmeldelse kap 7

Godkendelsesdato

25-07-2011

Tilladte dyreenheder

320,98

Registrerede dyreenheder
Risikoscore

319,91
4,32

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

32521
13119988
1000503662

Håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Kommentar

24-01-2011

Indskærpelse

17-04-2013
04-08-2016

Indskærpelse
Aftale

Dyreholdet nedbringes til det tilladte niveau senest den 1. maj
2011. Gælder årskøer og årsopdræt.
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.
St.r. tyrekalve

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

45

12,16

25-07-2011

87

0,85

25-07-2011

175

265,11

25-07-2011

90

42,86

25-07-2011

St.r. årskøer
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)

164

266,73

39

10,43

0,00

124,01

95

41,52

560,84

0,00

94

1,23

0,00

12,36

St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
St.r. tyrekalve

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Antal DE

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
5.796,97
0,00

Tilsynskommentar
Dyreholdet er indenfor det tilladte niveau I planåret 2014-15.
Anmeldelsen af skift i dyretype fra 2011 er korrigeret med mælkeydelsen i planåret
2010-2011, og med nuværende DE-norm svarer det til 320,98 DE.
Kvægdatabasen 2014-15. I dette planår var der færre køer pga. mælkekvoten. Har 175
køer nu, og det er det planlagte niveau fremover. Pt. er ydelsen ca. 12.700 kg EKM,
oplyste ejer. Udtræk fra kvægdatabasen viser, at der har været 170,5 årskøer i planåret
2015-2016. Hvis ydelsen har været 12.700 kg EKM, har der i planåret 2015-2016 været
sammenlagt ca. 332 DE (ydelsen for planåret fremgår endnu ikke af Kvægdatabasen).
Vær opmærksom på, at det tilladte niveau på 320,98 DE ikke må overskrides.

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Møddingsp
lads

01-01-1959

400

0

Overdækn. (m2)

Bemærkning
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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

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Overdækning
stype

Bemærkning
Forbeholder.

Tilsynskommentar
OK.
Ved den sydlige beholder voksede der træer, og det anbefales af fjerne dem,
fordi rødderne fra træerne kan skade beholderens fundament. Vi aftalte, at der
om senest 14 dage indsendes foto af at træerne er fjernet.
Begge beholdere er kontrolleret i 2013

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Den nordlige beholder er tom. På den sydlige beholder er der kraftigt flydelag.

Gyllebeholder, dykket
indløb

Er i orden

Opbevaringskapacitet til
gylle

9 mdr.s kapacitet kan netop overholdes, når de store kvier er på græs en del af
sommeren.

Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Intet krav

Kompost i markstak,
placering

Der opbevares kompost i markstak (se luftfoto 2016) og afstandskrav til
vandløb er overholdt (krav 15 meter).

Kompost i markstak,
overdækning

Ved tilsynet er markstakken overdækket.

Antal kompoststakke

1

Ensilage,
sidebegrænsning

Ingen plansilo på ejendommen.

Ensilage, placeringafstandskrav

Ensilage opbevares i markstakke, og afstandskrav til vandløb er overholdt
(krav 15 meter).

Oplag af affald og sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Håndtering af klinisk
risikoaffald

Opbevaring af andet
affald

Tilsynskommentar
Kanyler opbevares i kanyleboks, som tages retur af dyrlæge. Skal tilmeldes
Aalborg Kommunes indsamlingsordning for klinisk risikoaffald - med mindre der
anvendes en anden transportør, som er godkendt til at transportere klinisk
risikoaffald. I givet fald kan søges om fritagelse fra Aalborg Kommunes
indsamlingsordning.
Brændbart affald opbevares i container fra Marius Pedersen og bortskaffes efter
behov. Kvittering for bortskaffelse forevist ved miljøtilsynet.

Affald, øvrige

Ingen bemærkninger.
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Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug

Tilsynskommentar
Vil gerne levere til biogas, hvis muligheden opstår. Pjece om biogas udleveret.

Energiforbrug/besparels
er

Har haft el-eftersyn. Stuehuset opvarmes med varme fra mælkekølingen. 2
rækker armaturer og nogle pærer er for et par år sides skiftet til
energibesparende type (ikke LED). Vakuumpumperne på malkerobotterne er
frekvensstyrede.
Blanderen til fuldfoder skal skiftes til en mere energibesparende type, når
økonomien tillader det. Spalteskraberne ønskes skiftet til skraberobotter.
Udleveret inspirationsark om energibesparelser på kvægbrug.
Oplever ikke vandspild.

Vandforbrug
Natur

Lader lidt afgrøder (majs og korn) stå til vildtet om vinteren. Der er meget vildt
på ejendommen.

Afledning af
overfladevand

Tagvand ledes ud på engen, som er drænet.

Øvrige bemærkninger

Talt om muligheden for genanvendelse af nogle affaldstyper. F.eks. kan
ensilageplastik gå til genanvendelse, hvis det afskildes fra det øvrige affald.
Pjece om sortering af affald udleveret.

Foto: træer ved sydlige gyllebeholder:

4/4

