Rapport for miljøtilsyn hos Tylstrup Hedevej 38, 9382 Tylstrup
Overordnede oplysninger
Ejer
Niels Hedermann

Tylstrup Hedevej
38

9382 Tylstrup

Tilsynsdato

30-08-2021

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

§ 9 tilsyn - uvarslet

Godkendelsestype

Husdyrgodkendelse §16a, 4

Godkendelsesdato

04-05-2021

Kategori

1b

CHR nr.
32498
CVR nr.
29255474
P. nr.
1003202409
Klovborg I/S v/Lars H Pedersen og Niels H Pedersen
Luneborgvej 254
Klovborg I/S v/Lars H Pedersen og Niels H Pedersen
Stenisengevej 25

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

28-10-2020

Indskærpelse

Efterkommet

15-04-2021

Indskærpelse

Efterkommet

15-04-2021

Indskærpelse

Efterkommet

03-06-2021

Aftale

Efterkommet

03-06-2021

Aftale

Efterkommet

03-06-2021

Aftale

Meddelt

03-06-2021

Aftale

Efterkommet

Spildevand/restvand fra malkerum og vaskemaskine skal
ledes til opsamlingsbeholder
Udsprinkling af ensilagesaft skal ske på areal med en
afgrøde. Der må ikke stå en "sø" af ensilagesaft på marken,
for så kan der ikke vokse en afgrøde, og indholdet i søen
skal straks suges op. Ensilagesaft fra ensilageplads etableret
i 2019/2020 skal ledes til opsamlingsbeholder.
Ensilagepladsen, som er etableret i løbet af 2019-2020,
mangler miljømæssig godkendelse i kommunen.
Ejendommen skal benytte indsamlingsordningen for klinisk
risikoaffald
Spild af gylle skal renses op (v. afhentningsstuds til
biogasanlæg), og det skal sikres, at der ikke kan løbe gylle
ud på jorden. Hyld op ad den store gyllebeholder bør skæres
ned
Ensilageplads skal have afgrænsningsmur på min. 1 meters
højde, eller der skal være min. 2 meter randbelægning uden
ensilage.
Afløb skal etableres fra den nye ensilageplads mod nord
(planlagt til uge 24)
Udbringning af flydende husdyrgødning (afgasset gylle) skal
ske ved enten nedfældning eller tilsætning af tilstrækkelig
mængde svovlsyre, og der skal være dokumentation for dette

Produktionsarealer - Bygninger
Bygn.nr

Navn

Areal (m2)

11

Malkestald og wellness K,N

1.645

12

Eksisterende kostald A+D+E

1.600

20

Ny dybstrøelsesstald L

1.495

21

Kalvehytter M

190

22

Ny velfærdsstald O

983

5

Tidligere Robothus

8

Oprindelig Kostald

9

Malkende køer H,I,J

Bemærkning

1.137
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Produktionsarealer - Tilladt
Bygn.
nr

Afsnit

Areal
(m2)

Dyretype/Flexgruppe

Staldsystem

Mdr. på
græs

Tilladt
dato

11

K

156

Malkekøer, kvier og
stude

Fast drænet
gulv med
skraber og
ajleafløb

0

11-09-2018

11

K2

109

Malkekøer, kvier og
stude

Dybstrøelse

0

03-05-2021

11

N

915

Malkekøer, kvier og
stude

Dybstrøelse

0

03-05-2021

12

A

917

Malkekøer, kvier og
stude

Sengestald med 0
spalter (kanal,
bagskyl eller
ringkanal)

11-09-2018

12

D

369

Malkekøer, kvier og
stude

Sengestald med 0
fast gulv

11-09-2018

20

L

1.474

Malkekøer, kvier og
stude

Dybstrøelse

0

11-09-2018

21

M

51

Kalve (under 6 mdr.)

Dybstrøelse

0

11-09-2018

22

O

900

Malkekøer, kvier og
stude

Dybstrøelse

0

03-05-2021

9

H

695

Malkekøer, kvier og
stude

Fast drænet
gulv med
skraber og
ajleafløb

0

11-09-2018

9

J

150

Malkekøer, kvier og
stude

Sengestald med 0
fast gulv

11-09-2018

Udløbs
dato

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Møddingsplads

01-01-1800

0

150

Kontrolpunkt
Ensilage,
sidebegrænsning

Ensilage, afløb

Overdækn.
(m2)

Bemærkning

Tilsynskommentar
Den nye plads, hvor muren ikke var høj nok, var tom ved tilsynet. Kravet er en
mur på mindst 1 meters højde. Der vil blive sat en ekstra "blok" på, inden der
lægges ny ensilage på pladsen. Da "blokkene" ikke fuges, er de ikke tætte, og
derfor lægges plastik op ad muren.
Ved tilsynet var de i gang med at ensilere 4. slæt på en del af pladsen, hvor der
var etableret mur med 2 "blokke", og de var ved at lægge plastik op ad muren
som beskrevet.
Der var etableret afløb ved den nye plads, og der var lagt asfalt på området lige
foran den nye velfærdsstald. Området til udsprinkling af ensilagesaft er blevet
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Kontrolpunkt

Tilsynskommentar
udvidet, og der er plantet poppeltræer på arealet. Der er 4 sprinklere, som kan
startes på skift, så udsprinklingsområdet kan varieres.

Beholdere
Type

Byggedato

Ajlebehol
der
Gyllebeho
lder
Gyllebeho
lder
Gyllekana
ler

01-01-1800

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

0

50

Overdækn
ingstype

01-06-1989

30-07-2014

0

1.000

Flydelag

01-01-1999

30-07-2014

0

3.000

Flydelag

0

282

01-01-1800

Bemærkning

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
Hyld ved den store beholder var ikke fjernet endnu. De plejer at save træerne
ned hvert år, men de skyder igen, og nu vil ejer rykke træerne op.

Gyllebeholder, øvrige

Der var stadig spild af gylle på jorden ved den fortank, biogasanlægget suger
fra. Det er aftalt, at spild af gylle skal renses op, og det skal sikres, at der ikke
kan løbe gylle ud på jorden. Ejer vil få støbt omkring biogasstudsen.
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