Rapport for miljøtilsyn hos Skovridervej 8, 9280 Storvorde
Overordnede oplysninger
Ejer
Lene Rosenbeck
Pedersen

Skovridervej 8

9280 Storvorde

Tilsynsdato

16-07-2020

Baggrund for tilsyn

Basistilsyn - varslet

Mou

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.
Samkøring

Godkendelsestype

Ikke godkendelsespligtig

Godkendelsesdato

Kategori

2

31390
27485065
1010266706

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

Produktionsarealer - Bygninger
Bygn.nr
1

Navn

Areal (m2)

Bemærkning

Stald

172

Opmålt ved tilsyn d. 16-07-2020

Produktionsarealer - Tilladt
Bygn.
nr

Afsnit

Areal
(m2)

Dyretype/Flexgruppe

Staldsystem

Mdr. på græs

Tilladt
dato

1

1

65

Alle dyr

Dybstrøelse

17-072020

1

1

29

Heste

Dybstrøelse

17-072020

1

1

10

Heste

Dybstrøelse

17-072020

1

1

68

Alle dyr

Dybstrøelse

17-072020

Udløbs
dato

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
Ved tilsynet var der 9 køer med afkom, 5 heste og et hooby hønsehold. Tyren var lige
blevet aflivet, men de skulle have en ny.

Produktionsarea
l

Produktionsarealet blev opmålt ved tilsynet. Så længe produktionsarealet skal holdes
under 175 m2, ellers skal der være en miljøtilladelse. Arealet blev opmålt til 171,5 m2.
Se bilag.

CHR + ejers oplysninger

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Fast
mødding

01-01-1972

150

257

Kontrolpunkt
Møddingsplads, tæthed

Overdækn. (m2)

Bemærkning
Anslået ved tilsyn. Der
mangler afløb til beholder.
Anvendes udelukkende til
opbevaring af dybstrøelse.

Tilsynskommentar
Ingen bemærkninger

2/4

Kontrolpunkt
Møddingsplads,
sidebegrænsning

Tilsynskommentar
Hver af møddingens sider skal have en sidebegrænsning bestående af en
mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning.
Møddingspladsen har en mur på den ene side, men denne er ikke tæt nok til at
kunne fungere som sidebegrænsning. Ejer fortalte at 2 meters randbelægning
ikke er et problem med deres dybstrøelsesmængder, dog overvejede de at
genstøbe muren.
Ingen afløb ved møddingsplads, hvilket vurderes til at være ok siden
dybstrøelsen er meget tør.

Møddingsplads, afløb
Møddingsplads,
overdækning

Ejer informerede at de dækkede med plastik når der var møg.

Møddingsplads, tag- og
overfladevand

Ikke en risiko

Opbevaringskapacitet
fast møg

Ingen bemærkninger

Møddingsplads, øvrige

Møddingspladsen var ikke i brug til møg ved tilsynet.

Ensilage, øvrige

Ingen ensilage

Beholdere
Type

Byggedato

Ajlebehol
der

01-03-2001

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, øvrige

Kontroldato

Areal
(m2)
0

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

20

Bemærkning
Anslået ved tilsyn

Tilsynskommentar
Ingen gyllebeholder

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Antal markstakke*

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ingen markstakke

Antal
0

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Tilsynskommentar
Sprøjter ikke

Oplag af affald og olier
Kontrolpunkt
Håndtering af klinisk
risikoaffald

Tilsynskommentar
Intet. Dyrlægen tager det med

Opbevaring af
kadavere

Sker så sjældent, men gør brug af DAKA.
3/4

Kontrolpunkt
Affald, øvrige

Tilsynskommentar
Fodersække og plast fra wrapballer afleveres på genbrugspladsen.

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Ikke relevant

Klima- og energitiltag

For at spare vand, har de afprøvet fisk i drikketrugene, men var ikke helt sikker
på forskellen i forbrug endnu.

Natur/sø*

Afgræssede arealer, læhegn. Vil gerne lave mere læhegn, og vi snakkede om
tilskud til dette. Der er desværre ikke en ansøgningsrunde for tilskud til læhegn
i 2020.
Der er ikke meget affald, mest plastik fra wapballer, der bliver afleveret til
genbrugspladsen.

Ressourcer og
genanvendelse*

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Vandforsyning

Tilsynskommentar
Offentlig

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Har rottekasser.
Har normalt ikke store problemer med fluer, men i år er det blevet træls. At
spray med Neporex kan hjælpe.
Ingen støjkilder ved tilsyn

Støjkilder
Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Olietanke

Nej.

Ingen

4/4

