Rapport for miljøtilsyn hos Rødageren 11, 9280 Storvorde
Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

08-05-2018

Ejer
Adresse

Claude Winther Nielsen
Kathrinevej 21 B, 2900 Hellerup

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet

Godkendelsestype

Uden godkendelse

102621
CHR nr.
17669079
CVR nr.
1001335176
P. nr.
LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN
Lillevordevej 13
LANDMAND HANS HENRIK WINTHER NIELSEN
Rødageren 6

Godkendelsesdato
Tilladte dyreenheder

47,67 DE

Registrerede dyreenheder

26,00 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

25-07-2012
08-05-2018

Henstilling
Indskærpelse

Efterkommet
Efterkommet

08-05-2018
08-05-2018

Aftale
Aftale

Meddelt
Meddelt

Manglende anmeldelse af olietank på 2.500 l
Spild af gylle på jorden omkring gyllebeholderen skal
fjernes og driften af gyllebeholderen skal indrettes, så
der ikke sker spild på jorden
Træer omkring gyllebeholderen skal fjernes/fældes
Affaldsbunke med beton, en klump asfalt, rester af
metal og plast skal bortskaffes til godkendt modtager

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Smågrise

Toklimast., delvis
spaltegulv
Delvis spaltegulv, 2549% fast

1.500

6,63

06-07-2006

1.500

41,04

06-07-2006

Slagtesvin

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Slagtesvin

Delvis spaltegulv, 5075% fast

1.088

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
Produktionen er væsentligt lavere end det tilladte niveau
Aktuel husdyrproduktion (tabel herover) er jf. gødningsregnskabet for planår 2016-17

Anvendelse af
bygninger og
stalde

Der var kun svin i den nordligste bygning ved tilsynet. I den nordlige ende af foderhuset var der et spalteareal til svin, og Hans Henrik oplyste, at det kun anvendes som
buffer og i forbindelse med udlevering

26,00

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
527,10
0,00

Gødningsregnskaber

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Kontrolpunkt
Møddingsplads, øvrige

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Bemærkning

Tilsynskommentar
Der er ingen møddingsplads på ejendommen

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder

01-01-2000

27-05-2010

Areal
(m2)
615

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

Bemærkning

2.500
2/5

Type

Byggedato

Gyllekana
ler

01-01-2000

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Kontroldato

Areal
(m2)
203

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

Bemærkning

81

Tilsynskommentar
Beholderen ser ud til at være OK. Der er dog rigtig mange træer omkring
beholderen, og de skal fjernes/fældes. Det er aftalt, at det kan udskydes til efter
høst af hveden på marken, der grænser op til beholderen
Næste kontrol skal udføres i 2020

Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Intet krav, da der er mere end 100 m til vandløb og sø

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Der var intet flydelag, fordi beholderen er rørt op i forbindelse med
udbringning. Flydelag skal genetableres senest 7 dage efter udbringning er slut.
Logbogen OK
Ok

Gyllebeholder, dykket
indløb
Gyllebeholder, anlæg til
tømning
Opbevaringskapacitet til
gylle
Gyllebeholder, spjæld
fjernet

Tømning sker ved sug fra gyllevognen. Der er stort spild af gylle rundt om den
ene halvdel af beholderen (se fotos). Det indskærpes, at spild på jorden skal
fjernes og driften skal indrettes, så der ikke sker spild på jorden!
Ok
Ikke relevant

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ikke relevant

Antal
0

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Sker på Lillevordevej 13

Rengøring af udstyr

Sker på Lillevordevej 13

Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Sker på Lillevordevej 13

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

Tilsynskommentar
Der opbevares ikke spildolie og kemikalier på husdyrbruget
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Kontrolpunkt
Håndtering af klinisk
risikoaffald
Opbevaring af
kadavere
Opbevaring af andet
affald
Affald, øvrige

Tilsynskommentar
Landbruget er tilmeldt indsamlingsordningen, og kanyler samles på Rødageren
6. Der er ikke sundhedsrådgivningsaftale på Rødageren 11, og derfor er der ikke
klinisk risikoaffald fra ejendommen.
Opbevares på Rødageren 6, overdækket indtil afhentning DAKA
Der lå en lille bunke ved foderladen. Der er ikke meget affald fra svinebruget,
fordi foder leveres i løs vægt. Der er kun lidt sække fra mineralfoder mv.
Affaldet samles, og når der er nok til at fylde en container, bortskaffes det.
Der er dagrenovation og genbrugscontainer til husholdningsaffaldet.
Der lå en bunke affald med beton, en klump asfalt, rester af metal og plast (se
foto), og ejer sagde, at nogen havde læsset det af uden hans vidende. Der er tale
om affald, som skal bortskaffes til godkendt modtager, og det er aftalt at ejer
dokumenterer bortskaffelsen senest en måned efter tilsynet.

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Ikke relevant

Energiforbrug/besparels
er*

Der er monteret LED-armaturer, men de har varierende holdbarhed.
Ventilatorerne vaskes efter hvert hold, og det giver også en bedre effekt af
ventilationen. Der har ikke været behov for at skifte ventilationsmotorer.
Får hver uge blandet foder på ejendommen af firma med speciel blandevogn,
og det giver mindre transport med foder, fordi eget korn kan anvendes.
Korntørringsanlægget anvender naturgas og er hygrostatstyret.
Vand leveres af vandværk. Der er dagligt opsyn, og utætte ventiler skiftes,
ligesom læk repareres så snart det opdages.

Vandforbrug*
Natur/sø*

Har lille skov, hvor der skulle være en sø, men søen er tom, fordi det siver
nedenud

Resourcer og
genanvendelse*

Se Lillevordevej 13

Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Gyllen tilsættes S16 fra Dangødning. Det er en sur svovlgødning som kan
anvendes til at forsure gylle, og produktet er et mindre farligt alternativ til
forsuring end koncentreret svovlsyre (info på Dangødnings hjemmeside)

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Markvandingsboringer

Tilsynskommentar
Nej

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Rotteaftale med Mortalin. Der har været mange rotter i vinter, og derfor har der
været ekstra besøg.
Plejer at bruge rovfluer, og går i gang igen, hvis der kommer fluer
Anvender ikke spildevandsslam

Modtager
affaldsprodukter
Støjkilder

Ingen ved tilsynet

Støvkilder

Ingen ved tilsynet. Får hver uge blandet foder på ejendommen af firma med
speciel blandevogn, men beboerne i stuehuset har sagt til ejer, at de ikke er
generet af støj herfra.
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Kontrolpunkt
Olietanke

Tilsynskommentar
1 stk. traktordieseltank 2.500 l år 2007, 01MM112006, NM 2500, som er
registret i BBR

Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Vilkår i
miljøgodkendelse

Nej

Ingen miljøgodkendelse
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