Rapport for miljøtilsyn hos Forsøgsvej 24, 9382 Tylstrup
Overordnede oplysninger
Tilsynsdato

19-01-2017

Ejer
Adresse

Søren Faurholt Jensen
Gammel Vråvej 32, 9382 Tylstrup

Baggrund for tilsyn
Telefon
Mobiltelefon
E-mail
Samkøring

Basistilsyn - varslet
98261049

Godkendelsestype

Godkendelse §11

Godkendelsesdato

30-12-2009

Tilladte dyreenheder

123,75 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet

Registrerede dyreenheder

125,82

CHR nr.
CVR nr.
tylstrupopf@mail.dk P. nr.
Landmand Søren Faurholt Jensen
Gammel Vråvej 32

62793
27010997

Aftaler og håndhævelser indenfor tilsynsfrekvensen
Dato

Type

Status

05-08-2013

Indskærpelse

Kommentar
dok 2013-262675. Det samlede antal dyr
er OK, men der er for mange dyr i de
nordligste stalde.

Gældende tilladelser (dyrehold)
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Antal DE

Tilladelsesdato

Slagtesvin

Delvis spaltegulv, 2549% fast
Toklimast., delvis
spaltegulv
Løbe-/dr.st.,Løsg.
delvis sp.
Fare st., kassesti, delvis
sp.

400

10,26

30-12-2009

500

2,39

30-12-2009

500

77,77

30-12-2009

500

33,33

30-12-2009

Smågrise
Årssøer HUSK
2 linier
Årssøer HUSK
2 linier

Udløbsdato

Aktuel husdyrproduktion
Dyreart

Staldtype

Antal dyr

Slagtesvin

Delvis spaltegulv, 2549% fast
Toklimast., delvis
spaltegulv
Løbe-/dr.st.,Løsg.
delvis sp.
Fare st., løsdrift, delvis
sp.

398

9,20

500

2,40

68,84

0,00

500

79,34

2.355,00

0,00

500

34,88

427,46

34,74

Smågrise
Årssøer HUSK
2 linier
Årssøer HUSK
2 linier
Kontrolpunkt
Dyreholdets
sammensætning
og størrelse
Dokumentation
for dyreholdet

Antal DE

Gødningsproduktion (m³ pr. år)
Flydende
Fast
185,24
0,00

Tilsynskommentar
Produktionen er i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

Landbrugsindberetning 2015-16

Anvendelse af
bygninger og
stalde

Opbevaringsanlæg
Pladser
Type

Byggedato

Areal (m2)

Vol. (m3)

Overdækn. (m2)

Bemærkning

Beholdere
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Type

Byggedato

Kontroldato

Ajlebehol
der
Gyllebeho
lder

01-06-1952

01-071997
10-072008

01-01-1998

Areal
(m2)

Vol.
(m3)

0

35

0

2.000

Overdækning
stype

Bemærkning
Afløb fra stalde.

Intet

Kontrolpunkt
Møddingsplads, tæthed

Tilsynskommentar
Ingen mødding på ejendommen.

Møddingsplads,
sidebegrænsning

Ingen mødding på ejendommen.

Møddingsplads, afløb

Ingen mødding på ejendommen.

Møddingsplads,
overdækning

Ingen mødding på ejendommen.

Opbevaringskapacitet
fast møg

Ok.

Møddingsplads, øvrige

Ingen møddingsplads

Gyllebeholder, tilstand

OK

Gyllebeholder,
beholderkontrol

Næste kontrol: 2018

Gyllebeholder, flydelag
og logbog

Flydelaget er godkendt. Logbog OK

Gyllebeholder, spjæld
fjernet

Ingen spjæld

Gyllebeholder, dykket
indløb

Dykket indløb OK

Gyllebeholder, anlæg til
tømning

Ingen fast pumpe - tømmes med gyllevogn med fast sugetårn

Gyllebeholder, tilledning

Ingen tilledning udover gylle fra stald

Opbevaringskapacitet til
gylle

Der er kun 8 mdr. kapacitet i ejendommens beholder, men der er ledig
tilstrækkelig ledig kapcitet på Gammel Vråvej 32

Gyllebeholder, øvrige
Gyllebeholder barriere/alarm mm.

Intet krav

Kompost i markstak,
placering

Ingen komposteret dybstrøelse på ejendommen.

Kompost i markstak,
overdækning

Ingen komposteret dybstrøelse på ejendommen.
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Kontrolpunkt
Antal kompoststakke
ved tilsyn (tal)

Tilsynskommentar
Ingen komposteret dybstrøelse på ejendommen.

Kompost, øvrige

Ingen komposteret dybstrøelse på ejendommen.

Ensilage,
sidebegrænsning

Ingen ensilage på ejendommen.

Ensilage, afløb

Ingen ensilage på ejendommen.

Ensilage,
tag/overfladevand

Ingen ensilage på ejendommen.

Ensilage, placeringafstandskrav

Ingen ensilage på ejendommen.

Ensilage, øvrige

Ingen ensilage

Gældende aftaler
Aftaletype

Aftalepartner

Adresse

Fast gødn.
(m3 pr. år)

Flyd. gødn.
(m3 pr. år)

Håndtering af sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Påfyldning af sprøjte

Tilsynskommentar
Al markdrift foregår fra Gammel Vråvej 32

Rengøring af udstyr

Markdrift foregår fra Gammel Vråvej 32.

Håndtering
af
sprøjtemidler, øvrige

Ingen oplag af sprøjtemidler.

Oplag af affald og sprøjtemidler
Kontrolpunkt
Håndtering af farligt
affald

Tilsynskommentar
Samles fra alle 3 ejendomme, og afhentes 1 gang årligt af Rappenskrallen: F.eks.
medicinflasker, lysstofrør, varmepærer.

Opbevaring
sprøjtemidler

Ingen oplag af sprøjtemidler

af

Håndtering af klinisk
risikoaffald

Ejendommmen er tilmeldt indsamlingsordning for klinisk risikoaffald.

Håndtering af kadavere

Der er til denne ejendom givet tilladelse til opførelse af såkaldt "kølebrønd" til
opbevaring af kadavere. Kadavere samles her fra ejers øvrige bedrifter kølebrønd tømmes hver 3. uge

Opbevaring af andet
affald
Affald, øvrige

Dagrenovation og andet småt brændbart affald fra driften samles i lille container,
som tømmes af Marius Pedersen. Kommunen tømmer ikke dagrenovation og der
er heller ingen papircontainer
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Bæredygtighed
Kontrolpunkt
Biogasegnede
husdyrbrug

Tilsynskommentar
Overvejer p.t. økonomien i biogas. Har ikke været rentabelt tidligere.

Energiforbrug/besparels
er

Der anvendes naturgas på ejendommen. Der er lavet energigennemgang, og der
laves løbenden energiforbedrende investeringer, som f.eks. udskiftning til
LED, når det giver økonomisk mening.
Tilsluttet kommunalt vandværk. Måler aflæses løbende.

Vandforbrug
Natur

Der laves vildsriber på nogle af ejendommens marker med henblik på at
forbedre jagten.

Afledning af
overfladevand

Nedsivning af overfladevand. Løber ikke i sø.

Øvrige bemærkninger

Generelle bemærkninger
Kontrolpunkt
Markvanding

Tilsynskommentar
Ingen tilladelse til markvanding

Flue- og
skadedyrsbekæmpelse

Der anvendes rovfluer til bekæmpelse af / undgåelse af fluegener
Rentokil anvendes til bekæmpelse af rotter

Modtager
affaldsprodukter

Modtager ikke slam

Støjkilder

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger i forhold til støj. Ejer oplyser, at
han er meget opmærksom på at transporter, herunder afhentning af dyr, sker
indenfor tidsintervallet 06-18.
Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger i forhold til støv

Støvkilder
Olietanke

Ingen olietanke på ejendommen. Staldene opvarmes med naturgas og
varmepærer.
Der har tidligere været en nedgravet olietank. I 2013 gennemførte Region
Nordjylland forureningsundersøgelse, og der blev ikke fundet forurening på det
undersøgte sted.

Konstateret
jordforurening ved tilsyn
Vilkår i
miljøgodkendelse

Vurderet at vilkår i miljøgodkendelse er overholdt

Øvrige bemærkninger

Pænt og veldrevet husdyrbrug
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