Rapport for miljøtilsyn hos Luneborgvej 134, 9382 Tylstrup
Overordnede oplysninger
Ejer

Tilsynsdato

11-03-2020

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet

Godkendelsestype

Anmeldelse kap 7

Godkendelsesdato

11-06-2015

Tilladte dyreenheder

173,97 DE

Registrerede dyreenheder

110,43 DE

Kategori

1b

CHR nr.
CVR nr.
P. nr.
Landmand Poul Faurholt Jensen
Gammel Vråvej 32
Landmand Poul Faurholt Jensen
Forsøgsvej 24

106522
40122540
1024247844

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

11-03-2020

Aftale

Efterkommet

25-03-2020

Aftale

Efterkommet

Affald må ikke afbrændes, det skal bortskaffes til
godkendt modtager
Den årlige køleydelse fra gyllekølingen skal
dokumenteres

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Smågrise

Toklimast., delvis
spaltegulv
Delvis spaltegulv, 2549% fast
Delvis spaltegulv, 2549% fast

6.000

17,47

23-02-2015

6.000

38,43

23-02-2015

6.000

118,07

23-02-2015

Slagtesvin
Slagtesvin

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Slagtesvin

Delvis spaltegulv, 2549% fast
Toklimast., delvis
spaltegulv
Delvis spaltegulv, 2549% fast
Toklimast., delvis
spaltegulv
Delvis spaltegulv, 2549% fast
Delvis spaltegulv, 2549% fast

800

22,16

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
436,89
0,00

2.323

10,94

312,44

0,00

695

19,81

383,64

0,00

1.677

7,90

225,55

0,00

2.178

23,54

474,19

0,00

2.651

26,08

524,58

0,00

Smågrise
Slagtesvin
Smågrise
Slagtesvin
Slagtesvin

Antal DE

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
Produktionen er indenfor det tilladte niveau

Anvendelse af
bygninger og
stalde

Uændret

Gødningsregnskaber for planårene 2016-17 til 2018-19

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Bemærkning

2/5

Kontrolpunkt
Møddingsplads, øvrige

Tilsynskommentar
Ingen møddingsplads på ejendommen

Ensilage, øvrige

Har wrapensilage, som anvendes til søer og smågrise

Beholdere
Type

Byggedato

Kontroldato

Gyllebeho
lder
Gyllebeho
lder

01-01-2007
01-07-2015

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Overdækning
stype

16-02-2017

1.940

Intet

16-02-2017

2.000

Teltdug

Bemærkning

Anmeldt juni 2015

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
OK

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Begge gyllebeholder kontrolleret i 2017 - næste kontrol skal laves senest 2027

Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Intet krav

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Kraftigt flydelag, og logbog ført.
Der er ikke krav om logbog for overdækket beholder. På denne var
teltoverdækningen lukket, og ejer oplyste, at det gør de altid, fordi teltdugen
ellers bliver beskadiget af blæst
OK

Gyllebeholder, dykket
indløb
Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Ingen fast pumpe
Har gyllevogn med sugetårn

Opbevaringskapacitet til
gylle

Ikke beregnet

Gyllebeholder, spjæld
fjernet

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
Al markdrift udføres fra Gammel Vråvej 32

Håndtering og
opbevaring,
sprøjtemidler

Ingen oplag af sprøjtemidler

3/5

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

Tilsynskommentar
Samles fra alle 3 ejendomme på Forsøgsvej 24, og afhentes af Rappenskrallen:
f.eks. medicinflasker, lysstofrør, spraydåser.
Olieprodukter opbevares på Gammel Vråvej
Er tilmeldt indsamlingsordning for klinisk risikoaffald, samles også på Forsøgsvej
24

Opbevaring af
kadavere

Køres til Forsøgsvej 24, hvor der er etableret kølebrønd til opsamling af kadavere
fra de 3 ejendomme. Daka afhenter

Opbevaring af andet
affald

Aftale med Marius Pedersen vedr. brændbart affald - faktura fremvist

Affald, øvrige

Ejendommen er tilmeldt dagrenovation og genbrug fra privatboligen.
Ved tilsynet var der et bålsted, hvor der var afbrændt bl.a. træ. Det indskærpes, at
det ikke er tilladt at afbrænde affald. Det skal bortskaffes til godkendt modtager,
f.eks. til genbrugsplads, som private kan benytte frit. Hvis genbrugscontaineren er
for lille til det private affald, kan Renovation kontaktes, og så kan man få én mere.
Efter tilsynet er indsendt foto, at bålstedet er fjernet og affaldet bortskaffet.

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Miljøledelse

Tilsynskommentar
Pt. ikke biogas, da ejer frygter smitterisikoen fra lastbiler, der skal transportere
gylle/biomassen. Hvis smitterisikoen kan undgås/afhjælpes, er han positiv
overfor biogas
Der er skiftet til lavenergiventilation. Belysningen i staldene er lysstofrør, som
kun er 5 år gamle. Lyset er kun tændt ca. 2 timer dagligt, og derfor er det ikke
rentabelt at skifte alt til LED, men ved udskiftning af belysning vælges LED.
Gyllekøling anvendes til opvarmning af klimastald
Der laves vildstriber på nogle af ejendommens arealer mhp at forbedre jagten.
Desuden plantet skov af hensyn til jagt og opsat fodertønder til vildt. Bibeholdt
randzone langs Lindholm å, den anvendes som markvej. Vildtvenlige
høstmetoder anvendes. Udleveret faktaark om overgangszoner.
Jern sendes til skrot. Samler affald på trailer og kører til Sundholmen efter
behov. Udleveret Vejledning om sortering affald - Landbrug samt info om
virksomheders adgang til de kommunale genbrugspladser. Landbrug er
omfattet af kommunens Regulativ om erhvervsaffald, og skal også bortskaffe
mest muligt affald til genanvendelse, således at ressourcer ikke "går til spilde".
F.eks. kan træpaller fra foderstoffer omdannes til spånplader.
Intet krav på denne ejendom

Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Talt om Netværk for Bæredygtigt Landbrug. Det havde han hørt om fra en
anden landmand i området, og han er positivt over det.

Klima- og energitiltag

Natur/sø*

Ressourcer og
genanvendelse*

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Udbringningsmetode for
husdyrgødning

Tilsynskommentar
Slangeudlægges på etableret afgrøde med egen gyllevogn. Har tidligere
anvendt tankforsuring

Vandforsyning

Vandværk

4/5

Kontrolpunkt
Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Tilsynskommentar
Rovfluer anvendes til fluebekæmpelse
Aftale med Rentokil vedr. rottebekæmpelse

Støjkilder

Ingen støj ved tilsynet.

Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*
Olietanke

Nej

Vilkår i
miljøgodkendelse

Vilkår 27-31 vedr. gyllekøling. Ved tilsynet var det ikke muligt at få data fra
anlægget, som kunne dokumentere, at vilkårene var overholdt. Vi kunne kun se
et timetal. Vi talte om, at timetal måske kan bruges til at beregne køleydelsen.
Ifølge vilkår 28 skal der monteres en typegodkendt energimåler på
varmepumpen, og energimåleren skal være forsynet med en automatisk
datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse i kWh.
Ejer har oplyst, at han har bestilt et serviceeftersyn på anlægget, og i den
forbindelse vil han tale med servicefirmaet om de krav til dokumentation, som
fremgår af miljøgodkendelsen
Efter tilsynet er indsendt foto af varmepumpens typeskilt. Det viser at
køleydelsen er 22,9 kW
Stoker-/pillefyr til opvarmning af stuehuset.
Varme i stalden fra gyllekølingsanlæg

Fyringsanlæg

Ingen

5/5

