Rapport for miljøtilsyn hos Grydstedvej 70, 9240 Nibe
Overordnede oplysninger
Ejer
Niels Christian C
Søndergaard

Grydstedvej 70

9240 Nibe

Bislev

Tilsynsdato

19-03-2019

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Prioriteret tilsyn - varslet
CHR nr.
30057
CVR nr.
15342544
P. nr.
1000906702
GÅRDEJER NIELS CHR CHRISTENSEN SØNDERGAA
Pindstrupvej 1

Godkendelsestype

Uden godkendelse

Godkendelsesdato
Tilladte dyreenheder

294,76 DE

Kategori

2

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

14-04-2015
19-05-2016

Indskærpelse
Indskærpelse

Efterkommet
Efterkommet

19-05-2016

Aftale

Andre forhold

02-06-2016
06-12-2016

Aftale
Indskærpelse

Efterkommet
Andre forhold

06-02-2018

Indskærpelse

Efterkommet

06-02-2018
06-02-2018
19-03-2019

Indskærpelse
Aftale
Aftale

Efterkommet
Efterkommet
Efterkommet

27-03-2019

Henstilling

Meddelt

Spild af gylle ved gyllebeholder og fortank
Møg udenfor møddingspladsen skal samles op og
opbevares på fast bund. Tagrender v. møddingsplads
skal repareres/renses
Evt. anvendelse af eternitplader som fyld skal
anmeldes til kommunen. Pladerne er bortskaffet
Træer omkring gyllebeholderne skal fældes/fjernes
Møddingsmur og -bund skal repareres, hvis pladsen
igen skal anvendes til opbevaring af møg. Pladsen
taget ud af brug
De yderste 2 meter af møddingspladsens støbte
belægning skal friholdes for møg og møddingen skal
overdækkes
Markstak med dybstrøelse skal overdækkes
Træer op ad gyllebeholder skal fældes/fjernes
Gyllespild på jorden skal renses op, og det øverste
jordlag på 5-10 cm skal skrabes af inden udlægning
af nyt gruslag
Pumpning af gylle skal forgå under opsyn og således
at gylle ikke løber ud på jorden

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

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

Dybstrøelse (hele
arealet)
Dybstrøelse (hele
arealet)
Sengestald m.spalt,
linespil
Spaltegulvbokse

32

8,65

07-09-2006

150

17,65

07-09-2006

162

212,28

03-12-2009

118

56,19

07-09-2006

St.r. årsopdr. 627mdr.

Udløbsdato

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Fast
mødding
Kompost
i
markstak
Dybstrøel
se u.
afløb

01-05-2002

190

285

0

01-05-2002

200

300

200

01-05-2002

50

75

50

Kontrolpunkt
Møddingsplads, tæthed

Bemærkning

Tilsynskommentar
Bunden er meget hullet, og pladsen anvendes ikke længere til møg
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Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder
Gyllebeho
lder
Gyllekæld
er
Gyllekana
ler
Gyllekana
ler
Gyllekana
ler
Fortank t.
gyllebeh.

01-01-1987

09-11-2019

205

1.000

01-01-2001

09-11-2019

726

3.000

Lundbyelementbeh.m.ud
v. kabler.
Spæncom.

01-05-2002

0

177

Vol. iflg. projektmat.

01-01-1999

0

250

01-05-2002

0

66

22-06-2005

0

332

01-01-1987

6

18

Kontrolpunkt
Gyllebeholder,
beholderkontrol
Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

Bemærkning

ol. iflg. projektmat.
Andet

Tilsynskommentar
OBS: Den lille beholder skal kontrolleres næste gang i år (2019), og den store i
2021.
Det er som regel billigere, hvis de kontrolleres samtidigt.
Intet krav

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Meget kraftige flydelag. Logbøgerne ikke tjekket.

Gyllebeholder, dykket
indløb

Ikke muligt at se, fordi beholderne er meget fulde

Gyllebeholder, øvrige

19. marts 2019: Der var sket overløb af gylle fra fortanken i forbindelse med
udslusning af gylle fra stalden (se foto). Det blev oplyst, at det var sket, fordi et
skod, der skulle flyttes afhængig af hvilken beholder, gyllen skulle ledes til,
stod så gyllen løb i fortanken, og da pumpen i fortanken ikke var tændt, skete
der overløb. Det var meningen at skoddet skulle have stået, så gyllen løb i den
store gyllebeholder. Der lå et lag gylle på jorden, og det var afdæmmet, så det
ikke løb ned ad bakken.
Det vurderes, at gødningssaft er sivet ned i jorden, og at dette har resulteret i
jordforurening. Maskinstationen var bestilt til at komme og suge det op. Det
blev oplyst, at når gyllen er fjernet, vil der blive lagt et lag grus på stedet. Det
blev aftalt, at gyllen samt det øverste jordlag på 5-10 cm skrabes af inden der
lægges nyt gruslag på. Jordlaget, der skrabes af, må udbringes ligesom
husdyrgødning
27. marts 2019: Der var lagt nyt gruslag på jf. aftalen. Afløbsplanen fra
kampagnetilsynet i 2016 blev gennemgået, og en revideret oversigt er vedlagt
som bilag. Det henstilles, at pumpning af gylle skal forgå under opsyn og
således at gylle ikke løber ud på jorden!

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Pt. 1 markstak og én mere på vej.

Antal
1
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Kontrolpunkt
Kompost i markstak,
placering

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ligger i god afstand fra naboer mv.

Kompost i markstak,
overdækning

Markstakken var overdækket ved tilsynet. Det blev oplyst, at den
nye markstak vil blive overdækket, når de var færdige med at muge
ud.

Antal

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Ressourcer og
genanvendelse*

Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Tilsynskommentar
Ved tilsynet i 2018 talte vi om plastdunkene fra diverse kemikalier, som vi
gerne vil have ind til genanvendelse, fordi der er et dansk firma, som omdanner
emballage af fast plast til granulat, som kan genanvendes. Dette er landbruget
ikke kommet videre med.
Bæredygtighed blev drøftet ved basistilsyn i 2018

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Øvrige bemærkninger

Tilsynskommentar
Ja

Der er svaret Ja i punktet Konstateret jordforurening ved tilsyn. Det er på grund
af gyllen på jorden. Det blev oplyst, at når gyllen er fjernet, vil der blive lagt et
lag grus på stedet. For at fjerne jordforureningen, skal det øverste jordlag på 510 cm skrabes af og erstattes med ny jord/grus. Jordlaget, der skrabes af, må
udbringes ligesom husdyrgødning
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