Rapport for miljøtilsyn hos Staunvej 5, 9240 Nibe
Overordnede oplysninger
Ejer
Poul Bent
Lindegård
Kristensen

Staunvej 5

9240 Nibe

Barmer

Tilsynsdato

26-07-2018

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Prioriteret tilsyn - varslet
CHR nr.
CVR nr.
P. nr.

Godkendelsestype

Husdyrbrugtilladelse §10

Godkendelsesdato

11-07-2008

Tilladte dyreenheder

82,76 DE

Registrerede dyreenheder

82,76 DE

89849217
1002827903

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

Kommentar

15-10-2015

Indskærpelse

Efterkommet

Gyllerender skal indrettes, så gødningen opsamles og
så renderne ikke lækker på jorden.

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Mink, årstæver

Gødningsrende

2.400

82,76

11-07-2008

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Mink, årstæver

Gødningsrende

2.400

Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Tilsynskommentar
2400 årstæver jf. gødningsregnskab

Anvendelse af
bygninger og
stalde

Siden sidste tilsyn er 3 gamle minkhaller erstattet af 3 nye minkhaller (samme placering
og størrelse).

82,76

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
984,00
244,80

Gødningsregnskaber

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Fast
mødding

01-01-1989

250

375

250

Bemærkning

Kontrolpunkt
Møddingsplads, tæthed

Tilsynskommentar
Maskinhuset anvendes som møddingshus, og betonen er uden sprækker

Møddingsplads,
sidebegrænsning

OK

Møddingsplads, afløb

OK, der er afløb til gammel ajlebeholder.

Møddingsplads,
overdækning

Møddingen var overdækket.

Beholdere

2/4

Type

Byggedato

Kontroldato

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

Ajlebehol
der
Gyllebeho
lder

01-01-1960

07-04-1999

46

97

01-01-2001

08-08-2012

370

1.505

Overdækning
stype

Bemærkning
Vaske/skyllevand ca. 130
l pr.dg.
Spæncom, 4M.

Kontrolpunkt
Gyllebeholder, tilstand

Tilsynskommentar
OK

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Næste gang 2022

Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Intet krav

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Flydelag OK. Logbog OK
Fiskeben er en udfordring, når gyllen røres op, og de har dannet en "ø" i
beholderen.
OK

Gyllebeholder, dykket
indløb
Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Der er ikke stationært anlæg til tømning af beholderen. Der er suger på
gyllevognen

Opbevaringskapacitet til
gylle

Tilstrækkelig

Udmugning af render

Manuelt 2 gange ugentligt i de korte haller og automatisk 2 gange dagligt i de
lange haller og den lukkede hal. I den lukkede hal er Farmcat udskiftet til
udmugningsanlæg med wire
Der renses halm ud under burene med 1-1½ måneds interval.
Der lå møgklatter på jorden nogle steder - de skal samles op 1 gang ugentligt.

Renholdelse i og under
bure
Fluebekæmpelse

Renser under burene ca. en gang om måneden. Anvender fluesnore med klister
de steder, hvor der er flest fluer.
Ved tilsynet var der kun få fluer, og det vurderes at forebyggelsen af fluer er
effektiv. Ejer oplyste, at der havde været mange fluelarver på hvalperammerne
i år. Ved tilsynet var hvalperammerne vasket.

Markstakke kompost
Kontrolpunkt
Kompost, øvrige

Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)
Ingen markstakke med kompost/halm.

Antal
0

Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug*

Tilsynskommentar
Levering til biogas findes ikke relevant, Gyllen afsættes til nabo, som har
økologisk drift.

Energiforbrug/besparels
er*

Har 7 kraftige lamper med lysstofrør, som anvendes til sortering af
mink/minkskind. Overvejer at udskifte disse til LED, da han har erfaret, at der
findes en type LED lamper, som giver det rette lys til sortering af skind. Ved
udskiftning af pumper tages energiforbrug i betragtning. Der er cirkulation på
vandsystemet til minkene.
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Kontrolpunkt

Vandforbrug*

Natur/sø*

Øvrige bemærkninger til
bæredygtighed

Tilsynskommentar
På farmen er der termo-vandrør i alle de haller, der anvendes til dyr om
vinteren. Termorørene giver en besparelse på energiforbruget til at holde
vandet frostfrit om vinteren
Vandet leveres fra vandværk. Skifter utætte drikkeventiler, således at
gyllebeholderens kapacitet ikke belastet, og holder øje med vandforbruget.
Sidste år var vandforbruget højere end normalt, og det viste sig, at der var en
utæthed i vandsystemet.
Driver intet jord. Det er bortforpagtet til nabo, som har økologisk
mælkeproduktion.
Udleveret Seges´pjece "Pas godt på bierne". Bivenlige tiltag kan f.eks. være at
plante blomstrende træer eller buske, som bidrager med nektar til bier.
Talt om dunke og spande af kraftig plast, som er velegnede til genanvendelse.
Derfor vil vi gerne have dem ind til genanvendelse i stedet for at de sendes til
forbrænding.
Udleveret Vejledning i sortering af affald - landbrug.

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Konstateret
jordforurening ved
tilsyn*

Tilsynskommentar
Nej

4/4

