Rapport for miljøtilsyn hos Simestedgårdvej 10, 9240 Nibe
Overordnede oplysninger
Ejer
Kristian Staun
Simensen

Simestedgårdvej
17

9240 Nibe

Tilsynsdato

05-02-2019

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet

Godkendelsestype

Tillæg §12, 3

Godkendelsesdato

17-06-2014

Tilladte dyreenheder

872,61 DE

Registrerede dyreenheder

419,68 DE

Barmer

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

32111
31130433
1014139938

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

18-04-2013
18-04-2013
26-04-2016
26-04-2016
26-04-2016
05-02-2019

Indskærpelse
Indskærpelse
Aftale
Aftale
Aftale
Indskærpelse

Efterkommet
Efterkommet
Efterkommet
Efterkommet
Andre forhold
Efterkommet

Opbevaring af sprøjtemidler i rum uden afløb
Mangler opkant til olietromler

05-02-2019

Indskærpelse

Meddelt

Anmelde sløjfning af olietanke
vaskeplads - kan den plads de bruger nu godkendes.
Gyllebeholder skal tømmes så ofte, at den ikke løber
over
Affald må ikke afbrændes. Affald som
ensilageplastik, jernskrot mv. skal bortskaffes til
godkendt modtager, og evt. opbevaring indtil
bortskaffelse skal ske i umiddelbar tilknytning til
landbrugets samlede bygningsmasse (afstand max. 20
meter)

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

St.r. årskøer

Sengestald m.spalt,
linespil
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Sengestald m.spalt,
linespil
Dybstr., m.spalter,
linespil
Sengestald m.spalt,
linespil
Sengestald m.spalt,
linespil
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)

430

607,66

17-06-2014

20

28,26

17-06-2014

27

6,28

17-06-2014

27

6,95

17-06-2014

19

5,29

17-06-2014

150

51,01

17-06-2014

141

65,46

17-06-2014

103

58,55

17-06-2014

19

11,79

17-06-2014

1

0,62

17-06-2014

148

1,93

17-06-2014

77

28,80

17-06-2014

St.r. årskøer
St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)
Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

St.r. årskøer

Dybstr., m.spalter,
linespil
Bindestald, m.
Grebning
Sengestald,m.bagskyl/r
ingkanal

82

118,01

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
1.121,73
1.784,46

15

21,59

229,10

176,84

88

126,64

2.742,05

0,00

St.r. årskøer
St.r. årskøer

Antal DE
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Dyreart

Staldtype

Antal dyr

St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)
Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)
Slagtekalv st.r.
(220-440 kg)
Ammeko ov.
600 kg uden
opdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.
St.r. årskøer

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

52

14,17

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
0,00
168,43

70

32,55

439,75

0,00

116

16,35

0,00

222,24

112

25,57

0,00

436,73

1

0,24

0,00

4,15

4

2,86

0,00

68,41

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

92

43,81

592,48

0,00

10

14,39

0,00

276,49

2

1,11

0,00

17,20

1

0,14

0,00

1,94

1

0,27

0,00

3,18

4

1,98

0,00

38,89

St.r. avlstyre
over 440 kg
Slagtekalv st.r.
0-6mdr.(220 kg)
St.r. årsopdr. 06mdr.
St.r. årsopdr. 627mdr.

Antal DE

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
Dyreholdet er ikke udvidet mere, end der er plads til i de eksisterende stalde.

Anvendelse af
bygninger og
stalde

I overensstemmelse med miljøgodkendelsens oplysninger om anvendelse af
eksisterende stalde.

GHI 2017-18

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Bemærkning

Fast
mødding
Ensilagep
lads

01-05-2002

175

350

0

01-05-2002

150

300

0

Møddingsplads med
udlægning i kegle
Anvendes nu som vaskeplads

Kontrolpunkt
Møddingsplads, tæthed

Tilsynskommentar
Møddingspladsen i orden, men der skal være opmærksomhed på, at gødningen
ikke kommer ud over randzone på 2 m.
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Kontrolpunkt
Møddingsplads,
sidebegrænsning

Tilsynskommentar
Vær opmærksom på at opretholde en 2 m fri randzone hele vejen rundt om
møddingspladsen.

Møddingsplads, afløb

Til gyllesystemet.

Møddingsplads,
overdækning

Daglig udmugning fra bindestald med grebning og udlægning i kegle, derfor
ikke krav om overdækning.

Møddingsplads, tag- og
overfladevand

Ingen tilledning af tagvand til møddingspladsen

Opbevaringskapacitet
fast møg

Ikke vurderet. Dybstrøelse lægges i markstak.

Ensilage i markstak placering

Al ensilage ligger i markstakke, og afstande er overholdt. Foderanalyser viser,
at tørstof er 31 - 47 %, og der er ingen risiko for saftafløb.
OBS: afdækningsplastikken skal bortskaffes!

Beholdere
Type

Byggedato

Ajlebehol
der
Gyllebeho
lder
Gyllebeho
lder
Ny
gyllebehol
der (er den
bygget)
Gyllekæld
er
Gyllekæld
er
Gyllekana
ler
Fortank t.
gyllebeh.
Gyllebeho
lder

01-01-1926

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

15

53

Overdækning
stype

Bemærkning

01-01-1979

01-06-2010

200

800

Flydelag

Perstrup element

01-01-1995

09-01-2015

500

2.000

Flydelag

Muleby

01-01-2013

1.250

5.000

Flydelag

01-01-1995

0

312

01-05-2002

44

88

01-01-2000

0

352

01-01-1979

0

21

08-03-2013

1.000

4.000

Ny ungdyrstald.

Kanaler i ungdyrstald
(bygn. 008)

Flydelag

Anmeldt og opført i
2013. Ibrugtaget 1-12014

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
OK

Gyllebeholder,
beholderkontrol

OK
Beholderen på 800 m3 skal kontrolleres igen senest 2020
Beholderen på 2000 m3 skal kontrolleres igen senest 2025
Beholderen på 4000 m3 skal kontrolleres igen senest 2024
Økonomisk kan det betale sig at få alle beholdere kontrolleret samtidigt.
Intet krav, da der er mere en 100 meter til vandløb/sø

Gyllebeholder barriere/alarm mm.
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Kontrolpunkt
Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Tilsynskommentar
Logbøger ført og fint flydelag

Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Maskinstation tømmer med sugetårn.

Gyllebeholder, tilledning

Mælkerumsvand, ajle fra møddingsplads og vaskevand fra vaskeplads

Opbevaringskapacitet til
gylle

Beregning viser, at der er tilstrækkelig kapacitet. Ved tilsynet sivede der
gylle/ajle ud over kanten af den store gyllebeholder mod øst. Det indskærpes,
at gyllebeholderen skal tømmes så ofte, at den ikke løber over. Efter tilsynet er
der samme dag indsendt foto, som viser at der flyttes gylle fra denne beholder
til en beholder med ledig kapacitet.
ingen spjæld

Gyllebeholder, spjæld
fjernet
Gyllebeholder, øvrige

Gyllebeholderen på 4000 m2 fremgår ikke af BBR. Der er givet besked til
BBR om at oprette beholderen som et teknisk anlæg i BBR, og ejer vil blive
orienteret når dette er sket.

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Kompost i markstak,
placering

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Kompost er placeret i stor markstak øst for halmhuset. Stakken var
overdækket

Antal
1

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Sker på vaskeplads

Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

I rum, hvor afløb til kloak er afblændet

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

Håndtering af klinisk
risikoaffald

Opbevaring af
kadavere
Opbevaring af andet
affald

Tilsynskommentar
På de nye traktorer laves service på værksted.
Nye olietønder stor bag opkant i maskinhus.
Vi talte om lysstofrør, og de er også karakteriseret og skal bortskaffes som farligt
affald. Det kan f.eks. ske til genbrugspladsen, hvilket forudsætter at landbruget
tilmelder sig virksomheders brug af genbrugspladser. Pjece herom blev udleveret.
Kanyler opsamles i lukket beholder og sendes pt. med dyrlæge retur.
Landbruget er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for klinisk
risikoaffald, ejer oplyste, at der endnu ikke er sket afhentning, og at dyrlægen i
øvrigt tager affaldet med. Dyrlægen må kun transportere affald vedkommende
selv har "produceret". Der er givet besked til Renovation, at affaldet ikke er
afhentet, og at ejer gerne vil have en sms et par dage før.
Lægges på gamle spalter under kappe. Bortskaffes af DAKA
En stor bunke plastik fra ensilagestakke samt gamle maskiner, jern mv. lå krattet
nord for Simestedgårdvej 14. I maj 2018 blev beredskabet kaldt ud til en brand på
denne lokalitet, hvor der også var gået ild i nogle gamle bildæk. Det indskærpes,
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
at affald ikke må afbrændes, og affald som ensilageplastik, jernskrot mv. skal
bortskaffes til godkendt modtager. Det er aftalt, at affaldet skal fjernes, fordi det i
henhold til Planloven ikke er tilladt at have oplag af affald i det åbne land.
Ejer er via mail orienteret om, at landbruget f.eks. kan tilmelde sig til at benytte
de kommunale genbrugspladser (Nibe er nærmest), hvis de selv vil bortskaffe
affaldet.

Tanke (BBR oplysning)
Kontrolpunkt
Tanke (BBR)

Tilsynskommentar
Ved tilsynet var der 2 olietanke, som stod i det store maskinhus, og der blev taget
fotos af tankskiltene. Disse 2 olietanke var registreret i BBR.
I BBR er desuden registreret en nedgravet 1500 liter olietank udenfor
malkerummet. Denne olietank er fra 1980, og den skal sløjfes senest 2020, hvor
den er 40 år gammel. Ejendommen har desuden registreret en 1200 liter
overjordisk olietank fra 2000, og ejer oplyste, at den skal erstatte den nedgravede
tank, når denne er tømt.

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Der leveres ikke til biogas

Energiforbrug/besparels
er*

Der er pladekøler, som forkøler mælken til 15 grader med grundvand.
Stuehuset opvarmes med kondensatorvarmen fra kølevandet.
I kostalden er alle armaturer udskiftet til LED. I de øvrige bygninger udskiftes
til LED, efterhånden som de gamle armaturer er udtjente.
Der er egen boring uden vandur. Fra 2020 bliver der krav om, at vandforbruget
til bedriften skal indberettes til kommunen, og derfor skal der monteres vandur
inden nytår 2019.
Ved tilsynet var der et frostsprængt rør ved boringen, og et andet sted på
ejendommen var en frostsprængt vandhane. Ejer ville få disse ting repareret.
I 2018 havde ejendommen 2 ha bivenlig blomsterbrak for at opfylde MFO
krav.

Vandforbrug*

Natur/sø*
Ressourcer og
genanvendelse*
Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Talte med ejer om sortering af affald, og vejledning om sortering af affald landbrug blev udleveret. Pt. har han 2 containere til sække, plastdunke mv., og
dette bortskaffes til forbrænding.
Ejendommen har en Grøn udviklingsplan fra 2015, men der blev ikke fulgt op
på planen ved tilsynet. Ejer er med i Netværk for Bæredygtigt Landbrug

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Udbringningsmetode for
husdyrgødning

Tilsynskommentar
Der tilsættes SyreN til gyllen ved udbringning på græsmarker (fremvist faktura
fra maskinstation)

Markvandingsboringer

Der er 1 markvandingsboring, og der er i 2018 søgt fornyelse af
indvindingstilladelsen. Ejer vil gerne vide, hvornår han kan forvente svar, og
dette er formidlet videre til Team Grundvand.
Desuden er der en drikkevandboring.
Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringerne og deres placering blev
registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes
registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening
af drikkevand/grundvand.

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Der er serviceaftale med Nomus vedr. rottebekæmpelse
Ejer oplyste, at fluer ikke opleves som et problem. Da tilsynet foregik om
vinteren, var der ingen fluer at se.
Ingen observeret ved tilsynet

Støjkilder
Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Vilkår i
miljøgodkendelse

Nej

Udnyttelsesfristen for miljøgodkendelsen er 6 år. Dvs. senest 17. juni 2020 skal
byggeriet af de nye stalde i givet fald skal være afsluttet. Se uddybning i
tilsynsbrevet.
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