
 

 

Miljøgodkendelse af husdyrbruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup-
Bov 

 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold 
til § 11, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Fogderup 
Østermark 23, 6372 Bylderup - Bov. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion i etape 1 på: 

• 210 kvier 
• 670 minktæver. 

 
Svarende til 122,2 DE. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste kon-
struktioner med flg. ændringer i etape 1: 

• 6 minkhaller med 2 rækker, areal 2.600 m2 etableres (37 m x 70 m) 
• Fodersilo på befæstet plads, der samtidig vil være vaskeplads til foderrekvisit-

ter 
• 200 m2 befæstet plads til kalvehytter (ST-197982) 
• Stald ST-197983 og ST-197984 i bilag 1.2 tømmes. 

 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion i etape 2 på: 

• 210 kvier 
• 3342 minktæver 

 
Svarende til 211,27 DE. 
 
Ansøgningen vedrører endvidere bygningsmæssige ændringer. 

• Minkhaller med 14 rækker på 4.550 m2 etableres (65 m x 70 m). 
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Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Fogde-
rup Østermark 23, 6372 Bylderup-Bov. 
 
Afgørelsen kan ses i sin helhed nedenstående. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 
• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren 
• Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbe-

vægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85 
• Lokale foreninger og organisationer, lovens § 86 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens § 87 

 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Team Miljø, Skel-
bækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune skal, 
hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere 
ende 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur - og Miljøklagenæv-
net.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udlø-
ber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 11. november 2014 på Aabenraa Kom-
munes hjemmeside. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest 
tirsdag den 9. december 2014 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er da-
gen for klagefristens udløb. En evt. klage kan i stedet sendes igennem Natur- og Mil-
jøklagenævnets klageportal på www.nmkn.dk indenfor den angivne tidsfrist.  
 
Der kan i øvrigt henvises til miljøgodkendelsens afsnit 13 ”Klagevejledning”. 
 
Oversigtskort, der viser husdyrbrugets lokalisering samt situationsplan er vedlagt. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Susanne Niman Jensen 
Miljøsagsbehandler 
Team Miljø  
Kultur, Miljø & Erhverv 
Dir.tlf.. 73 76 74 80 
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Datablad 

Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget og minkfarmen på Fogderup 
Østermark 23, 6372 Bylderup-Bov. Miljøgodkendelse meddeles 
i medfør af § 11 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med sene-
re ændringer. 

 
Godkendelsesdato: Den 7. november 2014 
 
Ansøger: Pia og Fredrik Blaudzun, Bakkehøj 1, 6372 Bylderup-Bov 
 
Kontaktpersoner:  Pia og Fredrik Blaudzun, Bakkehøj 1, 6372 Bylderup-Bov 
 
Telefonnr.:  26257365 
 
Mobilnummer: 51505651 
 
E-mail:  Pia.blaudzun@gmail.com 
 
Ejer af ejendommen: Jørgen Petersen, Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup-Bov 
 
Ejendomsnr.: 5800012594 
 
Matr.nr. og ejerlav: 16 og 179 Foverup, Ravsted m.fl. 
 
CVR nr.:  73927218 
 
CVR/p nr.:  1002416848 
 
CHRnr.:  50547 
 
Andre ejendomme: ansøger ejer eller driver ikke andre ejendomme 
 
Miljørådgiver: Birgitte Madsen, Sønderjysk Landboforening, Billundvej 3, 6500 

Vojens, tlf. 73202600, e-mail: bm@slf.dk 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, miljø: Gitte Moestrup, ekstern konsulent, OSC-Miljø ApS  
 
Kvalitetssikring, miljø: Susanne Niman Jensen, Aabenraa Kommune  
 
Sagsbehandler, natur: Tina Hjørne, Aabenraa Kommune 
 
Kvalitetssikring, natur: Morten Hansen, Aabenraa Kommune 
 
Sagsnr:  13/37710, dok. 114 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Pia og Frederik Blaudzun har ansøgt om miljøgodkendelse til ændring af produktionen til 
kviehotel og minkfarm på ejendommen beliggende Fogderup Østermark 23, 6372 Bylde-
rup-Bov. Ansøgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske 
ansøgningssystem. I ansøgningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overhol-
delse af afstand og ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan 
ændre.  
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 13. november 2013, seneste revision af ansøgning 
er med skema nr. 58513, version 7 indsendt til Aabenraa Kommune den 10. september 
2014. Ansøgningen fremgår af bilag 1. 
 
Husdyrbruget har ikke tidligere været miljøgodkendt, fordi det har været under størrel-
seskriteriet for godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. 
 
Ansøgningen vedrører ændring af produktionen fra en malkekvægbesætning til kviehotel 
og minkfarm. 
 
Dyreholdet ændres fra 133 køer, 94 kvier (6-27 mdr.), 33 kvier (0-6 mdr.) og 63 tyre 
(40-220 kg), svarende til 243,06 DE, til 210 kvier (3-27 mdr.) og 3342 minktæver, sva-
rende til 211,27 DE. 
 
Ansøgningen vedrører endvidere bygningsmæssige ændringer. 
 Etape 1: 

• Minkhaller på 2.590 m2 
• Fodersilo på befæstet areal, der samtidig vil være vaskeplads til foderrekvisitter 
• Befæstet plads til kalvehytter 

Etape 2: 
• Minkhaller på 4.550 m2. 

 
Tidsplan for udvidelsen: 
Opbygningen af dyreholdet på 3342 minktæver opbygges i to etaper. Der startes med 
200 kvier og 670 minktæver. Derefter skal der opbygges kapital til den næste etape op 
til 3342 minktæver, som er det dyrehold, der er jord til.  
 
Etape 1 og etape 2 bliver udnyttet inden for henholdsvis 2 og 5 år. 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Produktionen på Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup-Bov ønskes ændret fra mælke-
køer til kviehotel og minkfarm. Produktionen ændres fra 133 køer, 94 kvier (6-27 mdr.), 
33 kvier (0-6 mdr.) og 63 tyre (40-220 kg), svarende til 243,06 DE, til 210 kvier (3-27 
mdr.) og 3342 minktæver, svarende til 211,27 DE. 
 
Kvierne skal gå i eksisterende kostald, og der etableres nye haller til minkene.  
 
Bedriftens ejede harmoniareal er på 151,28 ha, der anvendes til udbringning af: 
Etape 1a – 122,2 DE/planperiode med 11.957 kg N/planperiode og 2.014 kg 
P/planperiode i etape 1a. 
Etape 1b – 211,2 DE/planperiode med 20.323 kg N/planperiode og 3.616 kg 
P/planperiode i etape 1b. 
Etape 2 - 211,26 DE/planperiode med 23.911 kg N/planperiode og 4.801 kg 
P/planperiode. 
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Herunder ses dyrehold, dyretryk og ekstra efterafgrøder i hhv. etape 1a, 1b og 2. 
 

Etape Dyrehold 
Dyretryk 

(DE/ha) 

Efterafgrøder 

(%) 

1a 
22 DE mink + 100 DE kvier  

= 122 DE fra egen produktion 
0,8 7 

1b 
22 DE mink + 100 DE kvier + 89 DE 

fiktiv kvæggylle  

= 211 DE 
1,4 11 

2 
111 DE mink + 100 kvier  

= 211 DE fra egen produktion  
1,4 19 

 
Der er hverken forpagtninger eller aftalearealer.  
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
De nye minkhaller etableres umiddelbart øst for den eksisterende kostald. Fodersilo til 
minkfoder etableres nord for kostalden på befæstet plads, der samtidig vil være vaske-
plads til foderrekvisitter, og befæstet plads til kalvehytter placeres syd for kostalden. 
 
Hele produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. Bygningerne nord for Fogderup 
Øster mark skal ikke længere anvendes til dyrehold, dog anvendes gyllebeholdere og 
møddingsplads fortsat. 
 
Landskabelige værdier 
Da det nye anlæg placeres i tilknytning til eksisterende byggeri, vurderes de landskabeli-
ge interesser ikke at blive tilsidesat. Aabenraa Kommune stiller derfor ikke vilkår i forhold 
til de landskabelige værdier.  
 
Der etableres et læhegn bestående af mindst 3 rækker træer omkring hele minkfarmen i 
overensstemmelse med pelsdyrbekendtgørelsen. Læhegnet mindsker det samlede an-
lægs visuelle indflydelse på det omkringliggende landskab.   
 
Lugt, støv og støj 
Der er ca. 315 m fra nærmeste stald i ansøgt drift til den nærmeste nabobeboelse uden 
landbrugspligt, Fogderup Østermark 19, 6372 Bylderyp-Bov. Nabobeboelsen er beliggen-
de nordvest for anlægget, den ejes ikke af ansøger. Nærmeste samlede bebyggelse er 
Fogderup ca. 850 meter vest for anlægget. Nærmeste nuværende byzone er Hellevad ca. 
5 km mod nord. Ved ny lokalplanlægning vil Ravsted blive overført til byzone, herefter vil 
det være nærmeste byzone. Den ligger ca. 4.800 m vest-sydvest for anlægget. Ifølge 
lugtberegningerne er geneafstandene overholdt, hvorfor det er vurderet, at udvidelsen 
ikke vil medføre væsentlige lugtgener. 
 
De primære årsager til støv på minkfarm, er de hår som udvikles under minkens pelsskif-
te, og håndtering af halm. Det vurderes dog ikke at give væsentlige gener uden for hus-
dyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj fra fodring og daglig foderbil til minkene, samt lejlighedsvis fra 
kornvalse og kompressor. Det vurderes, at de vejledende støjgrænser overholdes. 
 
Transport til og fra ejendommen 
Ændringen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter reduceres fra 836 
til ca. 634 årligt. Reduktionen skyldes primært et mindre antal transporter med grovfoder 
og færre gylletransporter. De daglige mælkebiler erstattes af daglig levering af minkfo-
der. 
 
Ændringen af transporterne vil give anledning til færre gener i området. 
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Husdyrgødningsopbevaring 
Jf. kapacitetsberegningen er der opbevaringskapacitet til ca. 9,7 måneders produktion af 
husdyrgødning på ejendommen.  
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der er et naturområde, som er beskyttet efter § 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyr-
brug mv. inden for en afstand af 1.000 m fra anlægget. Området er en mose beliggende 
ca. 450 meter nord for anlægget. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er Natura 2000 område nr. 98 Tinglev Sø og Mose, Ul-
vemose og Terkelsbøl Mose, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. 62 Tinglev Sø og Mo-
se, Ulvemose og Terkelsbøl Mose. Det ligger ca. 6,5 km syd for anlægget.  
 
Udvidelsen af produktionen vil medføre en meremission fra anlægget på -556, -556 og 
2.012 kg N/år i hhv. etape 1a, 1b og 2. 
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor viser beregningerne, at kravene om fosforudvaskning er overholdt 
med 2.062, 334 og 450 kg P for etape 1a, 1b og 2. 
 
Hvad angår nitratberegningerne til overfladevand viser beregningerne, at reduktionspro-
centen er 100 %. 
 
Beregning af det maksimale dyretryk og det reelle dyretryk for ansøgt drift: 
DEmax: 1,53 DE/ha 
DEreel: 1,4 DE/ha 
 
Beregningen af udvaskningen af N via Farm-N viser følgende: 
Efter:   81,2, 81,3 og 81,2 kg N/ha i etape 1a, 1b og 2 
Planteavlsbrug:  81,3 kg N/ha 
 
Ejendommens arealer ligger ikke i opland til målsatte søer. Enkelte af udbringningsarea-
lerne er helt eller delvist lavbundsarealer i klasse III og IV, men der ikke er nogen særlig 
hældning fra arealerne ned mod vandløb eller søer. 
 
Andre miljøpåvirkninger  
Produktionen vil kunne overholde alle gældende normer for opbevaring og udbringning af 
gylle, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, 
at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som ikke 
væsentlige. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Aabenraa Kommune har udregnet ammoniakemissionsniveauet ud fra Miljøstyrelsens 
vejledninger hhv. for kvæg i gyllebaserede staldsystemer, for kvæg uden for gyllebase-
rede systemer samt Normtal 2012 udgivet af Aarhus Universitet og Natur- og Miljøklage-
nævnets afgørelser vedr. mink.  
 
BAT-kravet på stald– og opbevaringsanlæg opfyldes ved at overdække den største gylle-
beholder med telt, mens der ikke anvendes staldteknologiske virkemidler i kviestalden. I 
minkhaller har ansøger valgt følgende virkemidler til indretning og drift: 
 

• Rendebredde: 36 cm 
• Halm ad libitum 
• Tømning to gange om ugen 
• Proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30-47. 

 
Der er desuden gjort brug af BAT mht. management, foderteknologi, opbevaring af gød-
ning, udbringningsteknik og forbrug af vand og energi.  
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Alternativer 
Den ansøgte ændring af dyrehold sker delvist i eksisterende bygninger og handler derfor 
om at udnytte de eksisterende rammer bedst muligt. Målet med den ansøgte drift er at 
etablere en bedrift, der kan forenes med familieliv. Placeringen af minkhallerne umiddel-
bart øst for kostalden er valgt for at holde staldbygningerne samlet og undgå at bygnin-
gerne ligger spredt i landskabet. 
 
I 0-alternativet vil produktionen sandsynligvis fortsætte uændret i de nuværende bygnin-
ger, eller der vil blive ansøgt om tilladelse til en udvidelse af kvægproduktion i nye byg-
ninger. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger 
til at forebygge og begrænse forureningen og generne fra husdyrbrugets anlæg og area-
ler ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer Kommunen, at hus-
dyrbruget efter udvidelsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, 
når vilkårene i denne miljøgodkendelse overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse til den ansøgte udvidelse af husdyr-
bruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup-Bov.  

1.3 Offentlighed 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev den 29. april 2014 orienteret om an-
søgningen. Museet har den 1. maj 2014 sendt en udtalelse i henhold til Museumslovens § 
25. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 7. oktober 2014 sendt i 
høring hos ansøger, naboer og andre berørte. De høringsberettigede fremgår af afsnit 13 
Klagevejledning. Der var en frist på 3 uger regnet fra den 9. oktober 2014 til at fremsen-
de kommentarer. 
 
Den 23. oktober 2014 modtog Aabenraa Kommune bemærkninger fra naboerne på Fog-
derup Østermark 19, 6372 Bylderup-Bov. Den 28. oktober 2014 modtog Aabenraa Kom-
mune bemærkninger fra naboen på Bakkehøjvej 5, 6372 Bylderup-Bov. Bemærkningerne 
er vedlagt som hhv. bilag 4 og bilag 6. Aabenraa Kommunes svar på bemærkningerne er 
vedlagt som hhv. bilag 5 og bilag 7.   
 
Ansøgningen er ikke blevet ændret som følge af bemærkningerne. I udkastet er der i 
afsnit 5 tilføjet en redegørelse på, hvordan minkfarmen sikrer, at minkene ikke slipper 
løs. I afsnit 5.9 Affald er der ændret i redegørelsen på, hvordan døde mink opbevares.  
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside tirsdag 11. november 2014, og afgørelsen bliver fremsendt til ansøger, råd-
giver, de naboer der er kommet med bemærkninger til udkastet og organisationer og 
myndigheder, samt de myndigheder, der har været inddraget i sagens behandling. Disse 
er listet i afsnit 13 Klagevejledning. 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes Team Miljø & Team Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til 
§ 11 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. 
af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Fogderup Øster-
mark 23, 6372 Bylderup-Bov. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion i etape 1 på: 

• 210 kvier 
• 670 minktæver. 

 
Svarende til 122,2 DE. 
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Miljøgodkendelsen meddeles til nye og eksisterende anlæg samt øvrige faste konstrukti-
oner med flg. ændringer i etape 1: 

• 6 minkhaller med 2 rækker, areal 2.600 m2 etableres (37 m x 70 m) 
• Fodersilo på befæstet plads, der samtidig vil være vaskeplads til foderrekvisitter 
• 200 m2 befæstet plads til kalvehytter (ST-197982) 
• Stald ST-197983 og ST-197984 i bilag 1.2 tømmes. 

 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion i etape 2 på: 

• 210 kvier 
• 3342 minktæver 

 
Svarende til 211,27 DE. 
 
Ansøgningen vedrører endvidere bygningsmæssige ændringer. 

• Minkhaller med 14 rækker på 4.550 m2 etableres (65 m x 70 m). 
 
 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre 
tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Fogderup 
Østermark 23, 6372 Bylderup-Bov. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 11 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgod-

kendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer og  
• i henhold til de fastsatte vilkår. 

 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af 
husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og 
Aabenraa Kommunes regulativer – også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i 
forhold til denne godkendelse. 
 
Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 

• overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor 
og nitrat 

• lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik 
• ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt 
• heller ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, 

artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddel-
bart op til husdyrbrugets arealer, og 

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier 
 

 
Den 7. november 2014 
 
     
 
Susanne Niman Jensen   Tina Hjørne  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Kultur, Miljø & Erhverv   Kultur, Miljø & Erhverv 
Team Miljø       Team Natur  
    
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
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Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 74 80   Direkte 73 76 72 84 
landbrug@aabenraa.dk   landbrug@aabenraa.dk 
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2 Vilkår 

2.1 Generelle forhold 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 
1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de 

oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 
58513, version 7, der er indsendt til Aabenraa Kommune den 10. september 
2014 fra www.husdyrgodkendelse.dk og med de vilkår, der fremgår af miljø-
godkendelsen.  

2. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyrbru-
get skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune. 

 
Gyldighed  
3. Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet 

inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Etape 2 bortfalder, såfremt den 
ikke udnyttet inden 5 år fra denne afgørelses meddelelse.  

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
 
Bygge- og beskyttelseslinjer  
4. Minkhaller nr. ST-197985 og ST-198076 skal opføres mindst 15 m fra skel 

mod nord (offentlig vej). 
5. De nye minkhaller (ST 197985 og ST-198076) skal opføres i materialer, di-

mensioner og farvevalg som beskrevet i tabel 3. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  
6. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldaf-

snit må på årsplan i etape 1 ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående 
tabel dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 7. Dyreenheds-
omregningsfaktoren fremgår af bilag 1 afsnit G til bekendtgørelse nr. 915 af 
27. juni 2013 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen). Ved ændringer i dyreen-
hedsomregningsfaktorerne er det antallet af individer, der er givet miljøgod-
kendelse til.  

 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 
Staldsystem 
(gulvsystem og ud-
mugningssystem) 

Vægt/ 
alder 

Sti-
pladser/ 
antal dyr 

DE 

ST-
197505 Kvier Sengestald, spaltegulv 6-27 mdr. 181 90,50 

ST-
197982 

Småkalve Dybstrøelse 3-6 mdr. 25 7,37 

ST-
197985 

Mink Gødningsrende 36 cm tæver 670 22,33 

ST-
198076 

Kvier Dybstrøelse 6-27 mdr. 4 2,00 

I alt     122,2 

 
Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldaf-
snit må på årsplan i etape 2 ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående 
tabel dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 7. Dyreenheds-
omregningsfaktoren fremgår af bilag 1 afsnit G til bekendtgørelse nr. 915 af 
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27. juni 2013 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen). Ved ændringer i dyreen-
hedsomregningsfaktorerne er det antallet af individer, der er givet miljøgod-
kendelse til.  
 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 
Staldsystem 
(gulvsystem og ud-
mugningssystem) 

Vægt/ 
alder 

Sti-
pladser/ 
antal dyr 

DE 

ST-
197505 

Kvier Sengestald, spaltegulv 6-27 mdr. 181 90,50 

ST-
197982 

Småkalve Dybstrøelse 3-6 mdr. 25 7,37 

ST-
197985 Mink Gødningsrende 36 cm tæver 670 22,33 

ST-
197986 Mink Gødningsrende 36 cm tæver 2672 89,07 

ST-
198076 

Kvier Dybstrøelse 6-27 mdr. 4 2,00 

I alt     211,27 

 
7. Inden for de enkelte dyretyper i kvæg tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 

% på årsplan, så længe det maksimale antal DE i kvæg ikke overskrides, jf. 
ovenstående tabel. 

8. Efter udvidelsen må der ikke være dyr i stald ST-197983 og i stald ST-
197984. 

9. Det skal sikres, at spalterne i kvægstalden ST-197505 altid er funktionsdygti-
ge, således at gødning og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødnings-
kanalerne. Kontrol skal ske minimum 1 gang i døgnet. 

10. I alle minkhaller skal der være etableret gødningsrender med en bredde på 
mindst 36 cm. Gødningsrenderne skal tømmes mindst 2 gange om ugen, og 
der må forløbe højst 4 dage mellem hver tømning. I perioder med længereva-
rende hård frost kan tømning udelades. Tømning skal ske på hverdage fra 
mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 18.00. Der må højst ske afvigelser her-
fra 10 gange/år, og afvigelsen skal være begrundet jfr. vilkår 69. 

11. I alle minkhaller skal der til opsamling af næringsstoffer i den urin, der afsæt-
tes udenfor gødningsrenderne, altid være rigeligt tilgængeligt halm oven på 
redekasserne (halm ad libitum). Ud over trådnettet må der ikke være foran-
staltninger, der hindrer dyrenes adgang til halmen. 
 

Fodring 
12. I alle minkhaller skal der anvendes foder med et proteinindhold på gennem-

snitligt højst 31 % af OE i uge 30-47. Ansøger skal dokumentere procentsat-
sen med en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte 
mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår. 
 

Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
13. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbehol-

der, må ikke placeres på samme sted, før der er gået 5 år.  
14. Ensilage i markstak skal overholde følgende afstandskrav: 

 
Kategori Afstandskrav, meter 

Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m 
Fælles vandindvindingsanlæg 50 m 

Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m 
Offentlig vej og privat fællesvej 15 m 

Levnedsmiddelvirksomhed 25 m 
Nabobeboelse 50 m 
Til naboskel 30 m 
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15. Ensilage i markstakke må ikke placeres på arealer, der har en hældning på 

over 6º mod vandløb og søer, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i 
læ. 

16. Ensilage skal overdækkes umiddelbart efter etablering af markstak. 
17. Ensilage skal overdækkes med lufttæt materiale umiddelbart efter ilægning i 

siloen. 
18. Kasseret ensilage skal fjernes eller overdækkes. 
 
Rengøring af stalde 
19. Mængden af vaskevand til vask af minkhaller, bure og redekasser i haller 

uden støbt bund, må maximalt være 20 liter pr. m2 minkhal årligt. 
20. Der skal til stadighed opretholdes en god hygiejne på husdyrbruget. I og om-

kring minkhallerne skal det sikres, at fodringsanlæg holdes rene. Fodervogne 
og foderrekvisitter til mink skal rengøres hver dag efter brug. 

21. Vask af rekvisitter, der hører til minkfarmen, skal foregå imellem kl. 7.00 og 
18.00.  

 
Energi- og vandforbrug 
22. Vask af stald skal foregå med højtryksrenser. 
23. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne do-

kumenteres i mindst 5 år. 
24. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 30.000 

kWh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en 
handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke mer-
forbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises 
ved tilsyn. 

25. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vandfor-
bruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.  

26. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 2.500 m3, 
skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, 
så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud 
fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn. 

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 
27. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, 

skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet 
til gyllebeholder. 

 
Kemikalier og medicin mv. 
28. Gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de 

ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer hvis der 
måtte ske udslip. 

 
Affald 
29. Opbevaringspladsen til døde dyr skal placeres sydøst for den store gyllebehol-

der mindst 10 meter fra vejen, som vist på bilag 1.3. Døde mink til Daka skal 
opbevares i container. 

30. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 14 og 15.  
 
Olie 
31. Opbevaring af diesel-/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt be-

holder, som står på fast og tæt bund så spild kan opsamles, og at der ikke er 
mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 

32. Tankning af diesel fra stationær tank skal til enhver tid ske på en plads med 
fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan 
opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand 
eller grundvand. 
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33. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår 
risiko for forurening. 

34. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. Dog må tankpistol med 
fuldautomatisk stopfunktion ved fuld tank anvendes. 
 

Driftsforstyrrelser og uheld 
35. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af 

eventuelt olie- og kemikaliespild. 
36. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle 

medarbejderne. 
37. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen 

for ajourføringen skal fremgå af planen. 

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 
38. Den store gyllebeholder (LA-132490) på 2.000 m3 skal forsynes med fast 

overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt, når ændringen 
af dyreholdet påbegyndes.  

39. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og ud-
bringning af gylle. 

40. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens 
opståen. 

41. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale 
om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden 
underrettes straks herom. 

 
Anden organisk gødning 
42. Der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
43. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der 

tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 
44. Der må hverken etableres eller anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på gylle-

beholderne. 
45. Traktordrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, fx 

ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakslen. Traktoren skal 
aflåses eller helt frakobles pumpeudstyret. 

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt 
46. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugt-

gener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en hand-
lingsplan for nedbringelse af generne, som godkendes af tilsynsmyndigheden 
og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med oven-
nævnte afholdes af husdyrbruget.  

 
Fluer og skadedyr 
47. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i 

overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Skadedyrlaboratoriet. 
 
Transport 
48. Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje 

skal vognen læsses ordentlig, så spild så vidt som muligt ikke kan finde sted. 
Skulle der alligevel ske spild, skal det staks opsamles. 

49. Ved transport af gylle ud på offentlige veje/private fællesveje skal gyllevog-
nens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild så vidt som mu-
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ligt ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsam-
les. 

 
Støj 
50. Bidraget fra landbruget med adressen Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup 

Bov til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land ik-
ke overskride følgende værdier: 
 

 

Mandag-fredag 
kl. 07.00-18.00 

Lørdag  
kl. 07.00-14.00 

Mandag-fredag 
kl. 18.00-22.00 

Lørdag  
kl. 14.00-22.00 

Søndag  
kl. 07.00-22.00 

Alle dage  
kl. 22.00-07.00 

Åbne land 55 45 40 

Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra landbruget, er 
anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 

 

Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer 
ved boliger. 

 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det 
mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den 
mest støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbi-
drag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og på områder i 
umiddelbar nærhed af disse. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs og majs til siloanlæg eller til 
faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse med ud-
bringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. 
 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på 
lastvogne med varer til landbruget, eller fra køretøjer, der leverer minkfoder, skal 
medregnes i landbrugets støjbidrag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et 
køretøj, der ikke hører til landbruget. 

 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udfø-
res, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et ak-
krediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af Miljø-
styrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 

 
Lys 
51. Lyskegler fra udendørs pladsbelysning må ikke vende direkte mod nabobebo-

elserne mod nordvest og syd. Pladsbelysningen skal forsynes med en bevæ-
gelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen, 
eller så lang tid der arbejdes på pladserne udenfor bygningerne. 

52. Belysning i stald (ST 197505) skal være slukket eller sænket mellem kl. 23 og 
kl. 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. 

 
Ammoniak – generel reduktion 
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53. Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af den totale foderration 
til kvierne indtil ejendommen har mindst 1.000 årstæver i mink. 

 

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealerne 
54. På bedriftens udbringningsarealer må der i etape 1a maksimalt udbringes 

husdyrgødning svarende til et husdyrtryk på 0,81 DE/ha. 
55. På bedriftens udbringningsarealer må der i etape 1b og 2 maksimalt udbrin-

ges husdyrgødning svarende til et husdyrtryk på 1,4 DE/ha. 
56. Der må i etape 1a maksimalt udbringes kvæggylle, minkgylle og dybstrøelse 

på bedriftens arealer svarende til 11.957 kg total N og 2.014 kg total P, hvil-
ket på godkendelsestidspunktet svarer til 122,2 DE. 

57. Der må i etape 1b maksimalt udbringes kvæggylle, minkgylle og dybstrøelse 
på bedriftens arealer svarende til 20.323 kg total N og 3.616 kg total P, hvil-
ket på godkendelsestidspunktet svarer til 211,2 DE. 

58. Der må i etape 2 maksimalt udbringes kvæggylle, minkgylle og dybstrøelse på 
bedriftens arealer svarende til 23.911 kg total N og 4.801 kg total P, hvilket 
på godkendelsestidspunktet svarer til 211,26 DE. 

59. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 
151,28 ha udspredningsareal, som fremgår af nedenstående kort. 

 

 

 
 
Nitrat til grundvand 
60. Der må maksimalt produceres og udbringes dybstrøelse på bedriftens arealer 

svarende til 937 kg N og 119 kg P, hvilket på godkendelsestidspunktet svarer 
til 9,37 DE. 

61. På bedriften skal der i etape 1a hvert år være 7 % ekstra efterafgrøder, ud 
over de til en hver tid gældende, generelle krav om efterafgrøder. Disse ef-
terafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efteraf-
grøder, hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødning. Hverken 
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de ekstra efterafgrøder eller de lovpligtige efterafgrøder må erstatte af ”grøn-
ne marker”. 

62. På bedriften skal der i etape 1b hvert år være 11 % ekstra efterafgrøder, ud 
over de til en hver tid gældende, generelle krav om efterafgrøder. Disse ef-
terafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efteraf-
grøder, hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødning. Hverken 
de ekstra efterafgrøder eller de lovpligtige efterafgrøder må erstatte af ”grøn-
ne marker”. 

63. På bedriften skal der i etape 2 hvert år være 19 % ekstra efterafgrøder, ud 
over de til en hver tid gældende, generelle krav om efterafgrøder. Disse ef-
terafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efteraf-
grøder, hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødning. Hverken 
de ekstra efterafgrøder eller de lovpligtige efterafgrøder må erstatte af ”grøn-
ne marker”. 

64. Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation for andelen af ekstra efterafgrø-
der og tildelt husdyrgødning for de seneste 5 år, f.eks. i form af kopier af de 
indsendte gødningsregnskaber. 
 

2.7 Husdyrbrugets ophør 
65. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune senest 4 

uger efter ophøret kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige for-
anstaltninger for at undgå forureningsfare. 

2.8 Egenkontrol og dokumentation 
Generelt 
66. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkå-

rene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og forevi-
ses på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødningsregnskaber, 
ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foderanalyser, faktura-
er for indkøbt foder, en - dags foderkontroller, effektivitetskontroller, slagteri-
afregninger, årsopgørelser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og køb-
te dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder 
og dyr samt status dyr og foder. 

67. Til dokumentation for at vilkår vedrørende kvægbesætningen er overholdt, og 
at kvægbesætningens produktionsomfang ikke er større end det tilladte, skal 
registreringer af antal årsdyr i CHR-registeret forevises Aabenraa Kommune 
på forlangende. Alternativt skal Aabenraa Kommune gives tilladelse til at kun-
ne indhente oplysningerne hos Dansk Landbrugsrådgivning, eller hos dem, 
der har rådighed over oplysningerne. Omkostningerne i forbindelse med ind-
hentning af oplysningerne skal afholdes af driftsherren. 

68. Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og miljø, 
skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen. 
 

Rengøring og fluebekæmpelse 
69. Der skal føres logbog med angivelse af: 

• datoer og tidspunkter for tømning af gødningsrender ved mink, hvis der 
sker afvigelser i forhold til, at der kun må tømmes gødningsrender på 
hverdage fra mandag til fredag i tidsrummet kl. 7.00 til 18.00 og afvigelser 
i forhold til min. 2 x ugentlig tømning med højst 4 dage imellem hver tøm-
ning. Det skal fremgå af logbogen med hvilken begrundelse, der sker afvi-
gelser jf. vilkår 10.  

• tidspunkt og metode til rensning i, under og omkring minkburene, 
• tidspunkt for og forbrug af midler til fluebekæmpelse. 

 
Opbevaringsanlæg  husdyrgødning 
70. Gyllebeholderne LA-132490 og LA-132491 skal tømmes mindst én gang om 

året, hvor de skal gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet 
for gennemgangen skal registreres i driftsjournalen. 
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71. Møddingspladsen skal tømmes mindst én gang om året, hvor den skal gen-
nemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen 
skal registreres i driftsjournalen. 

72. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på telt-
overdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for repa-
ration. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises 
på tilsynsmyndighedens forlangende. 
 

Foder og ensilageopbevaring 
73. Indtil dyreholdet når op på 1000 minktæver skal der foreligge dokumentation 

for fodring med minimum 25 % græsmarksafgrøder til kvierne. Det skal  
fremgå af foderplaner og foderkontrol. Dokumentationen skal opbevares i 
mindst 5 år. 

74. Hver enkelt ensilagesilo i ensilageopbevaringsanlægget skal, når den tømmes, 
gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgan-
gen skal registreres i driftsjournalen. 

75. Tidspunkt og placering af ensilagestakke skal noteres på et kortbilag i drifts-
journalen. Driftsjournalen skal indeholde kortbilag mindst 5 år tilbage. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er mindre end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 11 i lovbe-
kendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyr-
brug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa 
Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om æn-
dringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat 
og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i hen-
hold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgningen er indsendt første gang den 13. november 2013, hvilket betyder, at 
ammoniakemissionen skal reduceres med 30 % i forhold til det fastsatte bedste staldsy-
stem.  

 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en ændring af det 
eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, 
der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes uden-
landsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 
 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Fogderup 
Østermark 23, 6372 Bylderup-Bov med ejendomsnr. 5800012594. Ansøgerne ejer ikke 
andre ejendomme. Der er 2 adresser til ejendommen: Bakkehøjvej 1 og Fogderup 
Østermark 23, 6372 Bylderup-Bov. De 2 adresser er sammatrikuleret til en samlet fast 
ejendom. De 2 stald – og opbevaringsanlæg ligger således på samme ejendom. Anlæg-
gene er teknisk og forureningsmæssigt forbundne og vurderes derfor samlet.  
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 50547, og 
virksomhedens CVR nr. er 73927218. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
58513, version 7, modtaget i Aabenraa Kommune den 10. september 2014. Ansøgningen 
med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som 
bilag 1. 
 

3.2 Meddelelsespligt 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i 
dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealer-
ne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for 
samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny 
miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare 
end de godkendte arealer.  
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3.3 Gyldighed 
Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet inden 2 år 
efter den er meddelt. Etape 2 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år efter 
den er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og an-
lægsarbejder.  
 
Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, forlænges fristen for 
udnyttelse med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Natur- og Miljøklagenævnet, 
medmindre nævnet bestemmer andet. 
 
Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført være opfyldt fra det 
tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt 
eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil november måned 2022.  
 

3.5 Revurdering af miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. 
Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år. Det er plan-
lagt at foretage den første revurdering i 2022. 
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4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldan-
læg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone. Nye anlæg etableres i tilknytning til eksisterende 
bygningsmasse.  
 
Byggeriet vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som 
landbrugsejendom, da en produktion med 185 kvier (99,9 DE) og 3.342 mink årstæver 
(111,4 DE) er omfattet af husdyrbruglovens § 11, der ikke er tale om meget store land-
brugsbygninger med industriel karakter, og den nye bebyggelse ikke i øvrigt kan karak-
teriseres som usædvanlig jf. MKN 131-00168. 
 

 
 
Der gælder særlige afstandskrav for pelsdyrfarme, som beskrevet i ”Bekendtgørelse om 
pelsdyrfarme m.v.” nr. 1428 af 13. dec. 2006. Der gælder skærpede afstandskrav til: 
 

1. nabobeboelse  
2. byzone eller sommerhusområde, områder der i kommuneplanens rammedel er 

udlagt til byzone eller sommerhusområde, eller områder i landzone der ved lokal-
plan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til 
offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende 

 
Kravene i tabel 1 gælder for pelsdyrhaller med under 10.000 mink-årstæver. 
 
Afstandskrav til naboskel er for pelsdyrfarme 5 m. 
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Tabel 1: Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse 
Afstands-
krav kvæg 

Afstands-
krav Mink 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens fremtidi-
ge byzone 

Ca. 5 km 
Hellevad nord 

for anlæg 50 m 200 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens fremtidi-
ge sommerhusområde 

Ca. 19 km 
Skarrev v/ 

Aabenraa Fjord 50 m 200 m 

Område i landzone, der i 
lokalplan er udlagt til bolig-
formål, blandet bolig og 
erhvervsformål 

Ca. 4,8 km 
Ravsted syd-

vest for anlæg-
get 

50 m  200 m 

Område i landzone, der i 
lokalplan er udlagt til of-
fentlige formål med henblik 
på beboelse, institutioner, 
rekreative formål og lign.   

Ca. 5,7 km 
Bolderslev syd-
øst for anlæg-

get 
50 m 200 m 

Nabobeboelse Ca. 315 m 
Fra staldanlæg 

til Fogderup 
Østermark 19 

50 m 100 m 

 
Tabel 2: Afstandskrav – placering af anlæg 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 

Ca. 60 m Nordvest for anlæg 15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed > 500 m 
Der er ikke kendskab til 

nærliggende levnedsmid-
delvirksomhed 

25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

1,2 km Fogderup Vandværk, vest 
for anlæg 

50 m 

Enkelt vandindvindings-
anlæg 

Ca. 130 m Fra østlig minkhal til mark-
boring DGU.Nr.: 160.1401  

25 m 

Vandløb Ca. 280 m  Fra østlig minkhal til vand-
løb 

15 m 

Sø Ca. 230 m Fra mødding til sø mod 
nord 

15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

Ca. 15 m 
Fra løsdriftstald og mink-

haller til offentlig vej 
15 m 

Naboskel Ca. 115 m 
Fra vestlig minkhal til Bak-

kehøjvej 5 
30/5 m 

 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. Nærmeste kirkelandskab til Bjolderup Kirke, ligger ca. 3,8 km 
sydøst for ejendommen. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
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Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. Nærmeste lavbundsareal, Lavbund klasse IV - Ingen risiko for okkerudledning ligger 
ca. 220 m nord for ejendommen. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovrejsningsom-
råde”. Nærmeste skovrejsningsområde ligger ca. 1,2 km nord for ejendommen. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”strandbeskyttel-
seslinie”. 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”klitfredningsli-
nie”. 
 
Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovbyggelinie”. 
Nærmeste skovbyggelinie ligger ca. 3 km vest for ejendommen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinie”. Nærmeste sø- og åbeskyttelseslinie ligger ca. 3,5 km nordvest for ejendom-
men. 
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer inden for udpegningerne ”Frede-
de områder forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyt-
telseslinien for fortidsminder. 
  
I museumsloven nr. 358 af 8. april 2014 er i § 29f fastsat regler om, at der på fortids-
minder og inden for en afstand af 2 meter fra dem ikke må foretages jordbehandling, 
gødes eller plantes. 
 
I henhold til naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 951 af 13/07/2013, må der ikke inden for 
100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven fo-
retages ændringer i tilstanden af arealet, herunder etableres hegn, placeres camping-
vogne og lignende. Forbuddet gælder ikke for sædvanlig hegning på jordbrugsejendom-
me og landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning. Forbuddet gælder endvidere ikke 
for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet, samt fortidsminder, der er nævnt i bilag 
1 til loven. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer der grænser op til ”Beskyttede 
sten- og jorddiger”. 
 
I museumsloven nr. 358 af 8. april 2014 er i § 29a fastsat regler om, at der ikke må fo-
retages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddiger og 
lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortidsminder. 
 
Vurdering 
Afstandskrav § 6 
I henhold til § 6 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er etablering af anlæg 
samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, 
der medfører forøget forurening, ikke tilladt inden for eller i en afstand af mindre end 50 
m fra 1) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller 
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sommerhusområde, eller 2) områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, 
blandet bolig og erhvervsformål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, insti-
tutioner, rekreative formål og lign. 
Etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der med-
fører forøget forurening, er heller ikke tilladt inden for en afstand af 50 m fra nabobebo-
else. 
 
Der foretages ingen ændringer/udvidelser indenfor de nævnte afstandskrav. Det vurde-
res derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med lovens krav. 
 
Det fremgår af tabel 1, at alle afstandskrav, jf. § 6 i husdyrbrugloven, er overholdt. 
 
Afstandskrav § 8 
Alle afstandskrav er overholdt. 
 
Afstandskrav § 3 i pelsdyrbekendtgørelsen 
Det fremgår af tabel 1, at alle afstandskrav, jf. § 3 i pelsdyrbekendtgørelsen, er over-
holdt. 
 
Bygge- og beskyttelseslinier 
Anlægget er ikke beliggende inden for bygge- eller beskyttelseslinier i forhold til kirke og 
fortidsminde, kyst, strand, klit, sø, å, lavbund, skov og diger. 
 
Aabenraa Kommune vurderer derfor, at udvidelsen af anlægget kan foretages i overens-
stemmelse med de restriktioner, der er for nye anlæg i forhold til bygge- og beskyttel-
seslinier. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at ejendommen kan drives uden påvirkning af 
bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv., når gældende lovgivning i naturbeskyttel-
sesloven og museumsloven overholdes, og at det ikke er relevant at stille yderligere vil-
kår til dette. 
 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
 
Landskabelige værdier 
Ejendommen er beliggende i landzone i det åbne land. Syd for bygningerne ligger en 
Paintball bane, og henholdsvis vest og nordvest for bygningerne ligger et enkelt hus. 
 
Ejede udbringningsarealer ligger for størstedelens vedkommende i tilknytning til ejen-
dommen. 
 
Anlægget ligger samlet, og alle de nye anlæg etableres i tilknytning til den hidtidige be-
byggelse.  
 
Ved kørsel på Fogderup Østermark kan bygningerne ses i landskabet. Der er langs vejen 
et mindre levende hegn mellem ejendommen og Fogderup Østermark. 
 
I nedenstående tabel er ejendommens bygninger beskrevet. 
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Tabel 3: Materialevalg 

Bygning* 
Byg-
geår 

Grund
-plan 
ca. 

Byg-
nings-

højde ca. 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

 Beboelse (1) 1987 160 m2 Ca. 4 m Røde sten og rødt 
tegltag 

Bolig 

ST-
197983 Maskinhus (2)  360 m2 Ca. 6 m 

Gule sten og gråt 
eternittag Maskinhus 

ST-
197984 

Gl. Stald (3)  580 m2 Ca. 5 m Hvidkalket og gråt 
eternittag 

 

 Lade (4)  390 m2 Ca. 6 m 
Grønne metalplader 
og gråt eternittag Lade 

LA-
132491 

Gyllebeholder 
(5) 

1980 600 m3  Beton Gylle 

LA-
132490 

Gyllebeholder 
(6) 

1994 2000 m3  Beton Gylle 

LA-
132492 

Mødding (7)  230 m2  Beton Dybstrøelse 

ST-
197505 

Løsdriftstald (8) 2000 1800 m2 Ca. 10 m 
Røde sten og gråt 

eternittag 
Kvier 

 Foderlade (9) 2000 1200 m2 Ca. 10 m 
Røde sten og gråt 

eternittag Lade 

ST-
197985 

Minkhaller (10) Ny 2600 m2 Ca. 2,6 m Røde sider og gråt 
eternittag 

Mink 

ST-
197986 Minkhaller (11) Ny 4550 m2 Ca. 10 m 

Røde sider og gråt 
eternittag Mink 

 Stuehus (13)     Bolig, ned-
lægges 

* Numrene henviser til situationsplanerne i bilag 1.2.a og 1.2.b. 
 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde land-
skaber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer inden for udpegningen ”Værdiful-
de kulturmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige na-
turarealer”. 
 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Naturområder”. 
 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Områder med naturinte-
resser”. 
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Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 450 m til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et moseområde, kategori 3 
– natur, nord for anlægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 6,4 km syd for ejen-
dommen. Området er Natura 2000 område nr. Ino 098 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og 
Terkelsbøl Mose herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemo-
se og Terkelsbøl Mose. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 27 km sydøst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. Ino 102 ”Flensborg Fjord og Nybøl 
Nor” herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F64, ”Flensborg Fjord og Nybøl Nor”. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Følgende arealer grænser op til eller lig-
ger helt eller delvis inden for udpegningen ”Beskyttede Vandløb”: mark 3-0, 4-0, 6-0, 9-
0, 12-0 og 13-0. Og følgende areal grænser op til eller ligger helt eller delvis inden for 
udpegningen: ”Beskyttede moser”: mark 4-0 og 13-0, ”Beskyttede søer: mark 4-0 og 9-
0. 
 
Områder hvor skovtilplantning er uønsket 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovtilplantning 
er uønsket”. Nærmeste udpegning ligger ca. 500 m sydøst for ejendommen. 
 
Øvrige udpegninger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Boligområder”, 
”Blandet bolig- og erhvervsområder”, ”Centerformål”, ”Erhvervsområder”, ”Fritids og Fe-
rieformål – Rekreative områder”, ”Offentlige formål”, ”Sommerhusområder”, ”Perspektiv-
områder bolig” og ”Perspektivområder erhverv”. 
 
Vurdering 
Ejendommen er beliggende i landzone i det åbne land. 
 
Landskabet omkring ejendommen er relativt fladt, og det er et typisk intensivt land-
brugslandskab med få naturelementer. Der er spredt bebyggelse og marker med læhegn. 
 
Den eksisterende bygningsmasse er primært opført i røde og grå nuancer.  
 
Der er ingen af ejendommens bygninger inden for de ovenfor undersøgte områdeudpeg-
ninger. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg vil fremstå som én drifts-
mæssig enhed, da nye minkhaller placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyg-
gelse. 
 
For pelsdyrfarme gælder ifølge § 6 i Pelsdyrbekendtgørelsen, at der omkring hele farmen 
skal etableres, og stedse vedligeholdes et læhegn bestående af mindst 3 rækker træer. 
Der fastsættes derfor ikke vilkår om dette. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at det ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt 
nødvendigt for ejendommens fremtidige drift som landbrugsejendom ud fra ovennævnte 
redegørelse om ejendommens udvikling som en bedrift, der kan forenes med familieliv. 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Dyreholdet består af 210 kvier tung race og 3342 minktæver. 
 
Det samlede dyrehold i ansøgt drift består af: 

• 185 kvier (6-27 mdr.) 
• 25 kvier (3-6 mdr.) 
• 3342 minktæver (670 i etape 1 + 2672 i etape 2). 

 
svarende til 122,2 DE i etape 1 og til 211,27 DE i etape 2. 
 
Dyreholdet i nudrift og ansøgt drift fremgår af nedenstående tabel. Tabellen viser hvilke 
dyrekategorier, der indgår i ansøgningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift.  
Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne, når ansøger ikke 
har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine 
egne oplysninger. 
 
Tabel 4: Dyreholdet i ansøgt drift i etape 2 – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
I forbindelse med ændringerne af dyreholdet vil der ske følgende bygningsmæssige æn-
dringer og udvidelser af anlægget: 

• ST-197983 og ST-197984 tømmes for dyr og anvendes til maskiner. 
• Nye minkhaller på ca. 2.600 m2 i etape 1. 
• Nye minkhaller på ca. 4.550 m2 i etape 2. 

 
Nedenstående vises en samlet oversigt over ejendommens stalde og dyregrupper, jf. 
bilag 1. Ud for betegnelsen for hvert staldafsnit er der angivet et staldID, der efterføl-
gende erstatter det oplyste navn på staldafsnittet. Gødningsopbevaringsanlæg fremgår af 
afsnit 6.2.1. Øvrige bygninger fremgår af tabel 3. 
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Tabel 5: Staldoversigt – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
Tabel 6: Fordeling af dyretyper i etape 2 – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk. 

 
 

 
Minkhaller er uden tæt bund. Der er ophængte gødningsrender på min. 36 cm til opsam-
ling af gødning og vandspild fra drikkeventiler. Gødningsrenderne forbindes til et lukket 
jordrør via faldstammer. 
 
Til opsamling af den urin, der afsættes udenfor opsamlingsarealet for gødning, skal det 
resterende areal under burene tilføres halm ad libitum. Dette krav opfyldes ved, at min-
kene altid har rigeligt halm tilgængeligt ovenpå redekasserne, så de kan trække halm 
ned i redekassen og ud i buret. Der skal løbende kunne falde tilstrækkeligt halm ned på 
grusbunden under burene, så næringsstoffer fra gødning under burene kan opsuges af 
halmen. I den periode, hvor tæven har hvalpe, kan halm i rigelige mængder i stedet til-
sættes direkte i buret, under buret eller i redekassen. Jorden skal holdes tør under bure-
ne. 
 
Der opsættes tagrender på alle minkhaller, så gødning og regnvand ikke sammenblan-
des. 
 
Udmugning reducerer ammoniakfordampning, lugt- og fluegener, og forbedrer klimaet i 
stalden. Udmugning i minkhallerne sker manuelt. 
 
I henhold til bekendtgørelse om husning af mink og hegning af minkfarme som Fødeva-
restyrelsen er myndighed på, skal der omkring minkhallerne etableres et hegn, der 
mindst er 1½ m højt, og det skal føres mindst ½ m ned i jorden. Porte døre og låger skal 
lukke tæt og holdes forsvarligt lukket. Indenfor hegnet skal der sættes fælder op til at 
fange løsslupne mink.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for husdyrholdet og 
staldindretningen på Fogderup Østermark 23. 
 
Driftsherren skal underrette Aabenraa Kommune om besætningens størrelse efter 2 og 5 
år, eller når dyreholdet er nået op på henholdsvis 122,2 DE og 211,27 DE i kvier og 
mink. 

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
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Aabenraa Kommune har ved vurderingen af BAT-staldteknologi anvendt Miljøstyrelsens 
vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængeli-
ge teknik (BAT) med konventionel produktion af malkekvæg (gyllebaserede staldsyste-
mer) fra den 31. maj 2011 samt NMK-131-00102 for mink. 
 
De vejledende emissionsgrænseværdier for forureningsparameteren ammoniak gælder 
for hele anlægget. Anlægget skal forstås i overensstemmelse med husdyrgodkendelses-
lovens definition. Det vil sige, at anlægget omfatter husdyrhold, stald samt lager. Og det 
omfatter både det eksisterende anlæg og etableringer, udvidelser og ændringer af an-
lægget. 
 
Emissionsgrænseværdierne er indtil videre kun af vejledende karakter. Det betyder, at 
det fortsat er Kommunens ansvar at sikre, at der bliver foretaget en vurdering af, hvor-
vidt ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse for-
ureningen ved anvendelse af BAT, og i den forbindelse fastsætte nødvendige og relevan-
te vilkår herom i miljøgodkendelsen. 
 
Det er Miljøstyrelsens klare opfattelse, at kommunalbestyrelsen har sikret sig, at husdyr-
bruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forure-
ningen ved anvendelse af BAT ved ansøgninger, der vedrører husdyrbrug med konventi-
onel malkeproduktion såfremt kommunalbestyrelsen foretager sig følgende: 

• anvender de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak og i vurderingen 
• i godkendelsen begrunder, hvorfor de af ansøger valgte teknikker og teknologier 

lever op til, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af BAT, og 
• fastsætter vilkår til de teknikker og teknologier, som ansøger har valgt. 

 
Ansøgningen er indsendt efter den 10. april 2011.  
 
Stald ST-197505 (kviestald)  
Redegørelse 
Eksisterende sengestald er opført i 2000. Stalden er med spalter og bagskyl. Der er 
hverken i nudrift eller ansøgt drift en skraberobot, der skraber spaltearealet i stalden 
flere gange dagligt. 
 
Vurdering 
Kviestalden er en eksisterende stald med spaltegulv, der hverken skal ændres eller reno-
veres. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden kan betragtes som en videreførsel af 
nudrift i ansøgt drift som en del af det eksisterende staldanlæg. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke er proportionalitet i et krav om, at ændringen 
af anvendelsen af den eksisterende ko- og kviestald skal sidestilles med en udvidelse i et 
nyt anlæg. Det skyldes, at der ikke sker ændringer i gulvtypen eller staldsystemet.  
 
Ud fra en konkret vurdering af det teknisk opnåelige i det konkrete anlæg, har Aabenraa 
Kommune for så vidt angår den eksisterende stald med gyllesystem anvendt ammoniak-
emissionen i henhold til Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår. 
 
Stalden er bygget i 2000. Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end 
retsbeskyttelsesperioden. Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden 
og indførelse af anden BAT-teknologi. 
 
Stald ST-197982 (kalvehytter)  
Redegørelse 
Kalvehytter er med fast bund og placeret på befæstet areal langs foderladen, syd for 
kviestalden. Der bruges rigeligt halm, så de altid er rene og tørre i overfladen af hensyn 
til kalvenes sundhed og trivsel, og af hensyn til at begrænse ammoniakfordampningen 
fra anlægget. 
 
Vurdering 
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Aabenraa Kommune vurderer, at dybstrøelse er BAT for småkalve 3-6 mdr. Ved fastsæt-
telse af BAT–niveauet anvendes værdier fra Normtal 2012 fra AU. For småkalve er det 
1,89 kg NH3-N/årskalv. Bemærk at emissionsgrænseværdien er korrigeret i forhold til 
alder. 
 
Stald ST-198076 (Dybstrøelsesafsnit i eksisterende sengestald)  
Redegørelse 
I eksisterende kostald fra 2000 er der et aflastningsområde med dybstrøelse i den syd-
vestlige ende af stalden – der strøes med rigeligt halm, så der altid er tørt i overfladen, 
hvilket mindsker fordampningen fra dybstrøelsen.  
 
Vurdering 
Af hensyn til lovgivningen på området og af hensyn til dyrevelfærden er dette staldafsnit 
med dybstrøelse. Dybstrøelsessystemer medfører samlet (stald + lager) en højere for-
dampning end spaltestald og gyllebeholder. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at dybstrøelsesafdelinger til aflastning af kvierne er BAT af 
hensyn til dyrevelfærd. Ved fastsættelse af BAT-niveauet anvendes BAT-
emissionsgrænseværdier for svin- og kvæg uden for gyllesystemer fra 6. februar 2012.  
 
Beregning af BAT-niveau for ejendommen er vedlagt som bilag 1.6. 
 
Stald ST-197985 og ST-197986 (Minkhaller) 
Redegørelse 
Det fremgår af bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 om erhvervsmæssigt dyrehold, 
husdyrgødning, ensilage m.v., at ammoniaktabet i bedste staldsystem (referencestald) 
for minkfarme er på 1,65 kg N per årstæve, hvilket svarer til overholdelse af de generelle 
regler i pelsdyrbekendtgørelsen. Kravet jævnfør pelsdyrbekendtgørelsen skal overholdes 
ved valg af én af 10 mulige, lovlige kombinationer af rendebredder, udmugningshyppig-
heder, tilførsel af halm under burene og proteinindhold i foderet.  
 
Ansøger har valgt: 

• Gødningsrendebredden er over 32 cm, der udmuges i gødningsrende mindst 1 
gang om ugen, der er ingen krav til halm, og proteinindholdet i foderet er max. 31 
% af OE (omsættelig energi) i uge 30-47 

 
En yderligere reduktion af ammoniaktabet kan opnås med følgende virkemidler: 
 

• 1 cm ændret rendebredde giver +/- 0,025 kg N mindre/større tab pr årstæve 
 

• I forhold til ugentlig tømning af gødningsrende giver 2 gange tømning pr uge 0,15 
kg N mindre pr årstæve, og daglig tømning giver 0,3 kg N mindre pr årstæve. 

 
• Tilførsel af 0,2 kg halm udover halm ad. lib. reducerer tabet med 0,05 kg N pr år-

stæve. Forskellen mellem halm ad. lib., og ingen halm under burene er 0,1 kg N 
pr årstæve 

 
• For hver % proteinindhold i % af OE (omsættelig energi) i uge 30-47 sænkes, re-

duceres tabet 0,03 kg N pr årstæve. 
 

• Fast overdækning af gylletank. 
 
Vurdering 
Natur- og Miljøklagenævnet har i en principiel afgørelse (NMK-131-00140 af 12. septem-
ber 2013) fastslået: 
 
at der ved en BAT-vurdering i en ansøgning om godkendelse efter husdyrbruglovens §§ 
11 og 12 til minkproduktion skal fastsættes emissionsgrænseværdier for nye og eksiste-
rende dele af anlægget. Summen af disse emissionsgrænser udgør emissionsgrænse-
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værdien for det samlede anlæg, som skal overholdes. Ansøger vælger, hvilke konkrete 
ammoniakreducerende virkemidler, der skal anvendes til opfyldelse af grænseværdien, 
og hvor på anlægget virkemidlerne anvendes.  
 
På baggrund af nye oplysninger om effekten af udmugning (rendetømning) jf. VERA-test 
af ammoniakreduktionseffekten har Nævnet justeret emissionsgrænseværdierne for hen-
holdsvis nye og eksisterende minkhaller til følgende: 
 

• 1,0 kg N per årstæve i nye minkhaller, svarende til følgende kombination af vir-
kemidler: 36 cm brede gødningsrender, tømning af render to gange om ugen, 
halm ad libitum, foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i 
uge 30-47. 

• For årstæver i eksisterende minkhaller beregnes en konkret emissionsgrænse-
værdi ud fra gødningsrendernes faktiske bredde (dog højst 36 cm) og følgende 
kombination af virkemidler: tømning af render to gange om ugen, halm ad libi-
tum, foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30-47. 

 
Beregningen i husdyrgodkendelse.dk skal som hidtil foretages med udgangspunkt i op-
samlingsløsningen Mi07. 
 
Det er kommunens vurdering, at klagenævnets afgørelse danner præcedens for miljø-
myndighedernes fremtidige stillingtagen til tilsvarende sager under husdyrbrugsloven, 
herunder Aabenraa Kommunes stillingtagen i nærværende sag. 
 
Virkemidler 
Der er ingen staldteknologiske virkemidler i kviestalden (ST-197505). 
 
Den største gyllebeholder (LA-132490) får fast overdækning. 
 
I minkhaller har ansøger valgt følgende virkemidler til indretning og drift til opfyldelse af 
krav til max. næringsstoftab og reduktion af ammoniakfordampning: 
 

• Rendebredde: 36 cm 
• Halm ad libitum 
• Tømning to gange om ugen 
• Proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30-47. 

 
I husdyrgodkendelse.dk er valgt ”daglig udmugning” og render, der er 4 cm bredere end 
reelt, for at korrigere for nyeste viden vedr. effekten af udmugningshyppighed på ammo-
niakemissionen. 
 
Der er stillet vilkår om rendebredde på mindst 36 cm, tilførsel af halm ad libitum, ud-
mugning mindst 2 gange om ugen og et proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af 
OE i uge 30-47. 
 
BAT-emissionsniveau  
Det fremgår af Miljøstyrelsens udtalelser om krav til anvendelse af BAT, at hensigten ikke 
er, at virksomheden skal pålægges en bestemt løsning, idet BAT-betragtningen vedrører 
forureningsniveauet. Ifølge ansøgningen reduceres ammoniakfordampningen ved brug af 
øget rendebrede, halm ad libitum og daglig udmugning i minkhallerne. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har tidligere skrevet om anvendelse af BAT: 

”Anvendelse af BAT i det ansøgte projekt 
Det følger af nævnets praksis, at Miljøstyrelsens ”Vejledende emissionsgrænsevær-
dier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)” i sager ef-
ter husdyrbruglovens §§ 11 og 12 skal anvendes ved vurderingen af, om ammoni-
akemissionen fra husdyrbrugets anlæg begrænses mest muligt ved anvendelse af 
BAT. 
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Ved fastsættelse af en emissionsgrænseværdi for det samlede anlæg skal der ifølge 
vejledningen udregnes emissionsgrænser for henholdsvis nye og eksisterende dele 
af (stald)anlægget. Summen af disse emissionsgrænser udgør emissionsgrænse-
værdien for det samlede anlæg, som skal overholdes af husdyrbruget.” 
 

 
 
Ansøger har på baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser og de vejledende 
emissionsgrænseværdier for kvier, beregnet husdyrbrugets samlede maksimale ammoni-
akemission for de enkelte anlæg og dyregrupper. 
 
BAT-niveauet er ved anvendelse af Miljøstyrelsens vejledning beregnet til 1.705 kg N/år i 
etape 1 og 4.377 kg N/år i etape 2 jf. den efterfølgende tabel. Beregningen er endvidere 
vedlagt som bilag 1.6. 
 
Tabel 7: BAT-niveau for ammoniakemission fra ejendommen 

Byg-
ning 

Planlagt drift Beregning af BAT (kg N) 

1 Ko-
stald 

181 kvier, 6-27 mdr., senge og 
spalter u skraber 
4 kvier 6-27 mdr., dybstrøelse 

181 kvier i eksisterende stald x 5,36 = 970 kg N 
 
4 kvier i eksisterende stald (dybstrøelse) x 3,15 = 13 kg N 

8 Hytter 25 kvier 3-6 mdr., dybstrøelse 
25 kvier x 1,89 x korr.= 52 
Korr.=(((ind+ud)x0,0729)+1,93)/2,37=(((3+6)x0,0729)+1,93)/2,37 =1,091 

12 
Minkhal-
ler 

670 minktæver (step 1) 
3342 minktæver (step 2) 

Ifølge NMK-131-00140 er BAT-niveauet i nye minkhaller 1,00 kg N pr minktæ-
ve. Dette svarer til 36 cm brede gødningsrender, tømning af render to gange 
ugentligt, halm ad libitum, foder med proteinindhold max 31% af OE i uge 30-
47. 
 
670 x 1 = 670 kg N (etape 1) 
3342 x 1 = 3342 Kg N (etape 2) 

BAT i alt  
1705 kg N i etape 1 
4377 kg N i etape 2 

 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra anlægget er 
1.795,17 kg N/år i etape 1, jf. nedenstående tabel. 
 
Tabel 8: Ammoniaktab etape 1 – uddrag fra ansøgningen 
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Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra anlægget er 
4.363,55 kg N/år i etape 2, jf. nedenstående tabel. 
 
 
 
 
 
 
Tabel 9: Ammoniaktab etape 2 – uddrag fra ansøgningen 

 
 
Samlet BAT vurdering 
BAT-niveauet er ved anvendelse af Miljøstyrelsens vejledning om emissionsgrænseværdi-
er opnåelige ved anvendelse af BAT i gyllebaserede staldsystemer, Miljøstyrelsens ”Fast-
læggelse af BAT- emissionsgrænseværdier for konventionel produktion af svin og malke-
kvæg udenfor gyllesystemer” og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMK-131-00140 
beregnet til 1.705 kg N/år i etape 1 og 4.377 kg N/år i etape 2 for produktionen. Det 
fremgår af scenarieberegning 67713, version 0 (bilag 1.10), at den samlede ammoniak-
emission fra anlægget er 1.795 kg N/år i etape 1. Dermed er BAT på stald og lager ikke 
opfyldt i etape 1. Der mangler 90 kg N/år, for at BAT er opfyldt i etape 1. Det fremgår af 
ansøgningens version 7 (bilag 1), at den samlede ammoniakemission fra anlægget er 
4.364 kg N/år i etape 2, dermed er BAT på stald og lager opfyldt i etape 2. Aabenraa 
Kommune har kontrolleret emissionsværdierne og vurderet, at BAT er korrekt udregnet. 
 
Der stilles vilkår til strøning af dybstrøelsesboksene, så overfladen altid er tør.   
 
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi mv. 
Redegørelse 
Der følges løbende op på udviklingen på staldsystemer, der giver den mindst mulige mil-
jøbelastning. 
 
Præfabrikeret drænet gulv er fravalgt i løsdriftstalden, da der er tale om en eksisterende 
stald med spalter og gyllekanaler, som ikke står over for en gennemgribende renovering. 
Væsentlige ændringer af eksisterende gulv og kanalsystem vil være en uforholdsmæssig 
stor omkostning. 
 
Skraber på spalterne i løsdriftstalden er fravalgt, da der kun skal gå kvier, hvorfra møget 
er forholdsvis mere tørt end i kostalde. Hvilket betyder, at skrabere fungerer dårligere 
end i kostalde. 
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Da de vejledende emissionsgrænseværdier ikke er overholdt i etape 1, skal det vurderes, 
om der er proportionalitet i etablering og drift af skrabere i løsdriftstalden. Det vurderes, 
at den billigste løsning vil være robotskrabere, da der er tale om en eksisterende stald. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at baggrundsnotatet, der er udarbejdet for Miljøstyrelsen 
af AgroTech A/S ”Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer” kan anvendes til op-
dræt, idet udregningerne er udført pr. dyreenhed.  
 
Det fremgår af notatet, at de årlige driftsomkostninger ved robotskrabere er 253 kr./DE 
ved 64 DE og 142 kr./DE ved 126 DE. Dette svarer til 205,6 kr./DE ved 90,5 DE kvier. 
 
Ammoniakemissionen fra stalden kan beregnes til: 181 kvier x 5,42 kg NH3-N /opdræt 
pr. år (normtal fra AU 2013) = 981,02 kg NH3–N pr. år. 
  
Ved etablering og drift af robotskraber i hele stalden vil ammoniakreduktionen være: 25 
% af emissionen: 0,25 x 981,02 = 245,26 kg NH3–N pr. år, hvilket er mere end de 90 kg 
NH3–N pr. år, der mangler for at opfylde BAT-kravet i etape 1. Ansøger har således mu-
lighed for at lade skraberen køre i færre timer, hvorved de variable omkostninger bliver 
mindre. 
 
De variable omkostninger er ifølge baggrundsnotatet fra AgroTech ca. 29,5 kr./DE. Det er 
skønnet, at driftsomkostningerne kan reduceres med ca. 18,5 kr./DE, hvis robotskrabe-
ren kører mindre. Dette svarer til en samlet omkostning på 187,1 kr./DE ved 90,5 DE. 
 
Dette giver en samlet udgift på: 187,1 x 90,5 DE = 16.933 kr. til reduktion af de mang-
lende 90 kg N. Udgiften pr. kg. N bliver således: 16.933/90 = 188 kr./kg N – 6 kr. (vær-
dien af 1 kg N er 6 kr.) = 182 kr./kg N. 
 
Der installeres ikke forsuringsanlæg, idet der er tale om en eksisterende stald, hvor der 
er risiko for syrepåvirkning af gyllekanalernes beton. Samtidig vurderes det, at installe-
ring og drift ikke vil være økonomisk proportionalt med miljøgevinsten, idet der er større 
omkostninger forbundet med etablering og drift af forsuringsanlæg i forhold til en robot-
skraber.  
 
Det er undersøgt, om direkte udbringning af mere end 65 % dybstrøelse kan anvendes 
som virkemiddel til reduktion af ammoniakfordampning, men det har næste ingen effekt  
på denne ejendom. Ammoniaktabet fra lagre af fast gødning er udregnet til 10,13 kg 
N/år, jf. tabel 27 og 29.   
 
I etape 2 overholdes BAT- emissionsniveauet. 
 
Minkhallerne er åbne, 2-rækkede og placeret således at farmen altid er tør. Halmen der 
gives på redekasserne, falder under burene, efterhånden som minkene bruger det.  
 
Hallerne er monteret med gødningsrender med en bredde på ca. 36 cm., hvilket er 4 cm 
bredere end kravet til nye render i Vejledning om Pelsdyrfarme fra 25. marts 2004. 
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune har vurderet, at der ikke er proportionalitet i at investere i en robot-
skraber i etape 1, da udgifterne til reduktion af emissionen med 90 kg N er højere end 
100 kr. pr. kg N.  
 
Ammoniaktabet fra fast gødning opbevaret på møddingsplads vurderes til i virkeligheden 
at være mindre end de beregnede 10,13 kg N/år, da den faste gødning skal overdækkes 
med vandtæt materiale. I husdyrgodkendelse.dk. kan overdækning af fast husdyrgød-
ning ikke indtastes som virkemiddel, så der er ingen beregnet virkning af det.     
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I etape 2 overholdes BAT- emissionsniveauet, hvilket understøtter, at der ikke er propor-
tionalitet i at investere i en spalteskraber i den relative korte periode etape 1 varer. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at det ansøgte projekt, og de stillede vilkår om 
rendebredde på mindst 36 cm, tilførsel af halm ad libitum, daglig udmugning ved minke-
ne og teltoverdækning af den største gyllebeholder, opfylder kravet om BAT staldtekno-
logi for at reducere ammoniakemissionen fra anlægget, idet der ikke er proportionalitet i 
at investere i en robotskraber i etape 1. 
 

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Alle stalde og minkhaller har naturlig ventilation. 
 
Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte i kviestalden, hvilket betyder at 
staldgulvene er forholdsvis tørre. Det store luftskifte betyder en lavere koncentration af 
ammoniak og lugt.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den udbredte brug af naturlig ventilation i staldene op-
fylder kravene om BAT. Naturlig ventilation er energibesparende, og der er ingen meka-
niske støjgener. Denne form for ventilation anses for den bedst mulige for dyrevelfærd.  
 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fod-
ring. 
 
I nudrift er der derfor ikke indtastet oplysninger, hvorved husdyrgodkendelse.dk bereg-
ner på baggrund af normtal. 
 
Kvieholdet er i form af kviehotel. Ansøger er derfor ikke ene om at bestemme fodringen 
af kvierne.  
 
Der tages analyser af grovfoder og foderplanen afpasses grovfoderets sammensætning 
og kvalitet. Foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning. 
 
Foderet til minkene leveres som færdigfoder. Ansøger har således ingen direkte indflydel-
se på sammensætningen af foderet, herunder indholdet af protein og fosfor. I branchen 
arbejdes på at sænke indholdet af protein i foderet, og dermed reducere kvælstof i både 
husdyrgødning og som ammoniakfordampning. Planer og analyser fra minkfodercentralen 
viser, at proteinindholdet i perioden uge 30 – 47 er under 32 pct. af energien, hvilket er 
kravet i Flexmodellen.  
 
Fodermængden til mink varierer gennem året, med det højeste forbrug fra august til no-
vember. Inden udvidelse anvendes ikke minkfoder. Efter udvidelsen forventes leverancen 
maksimal at være 4.500 kg/dag og opbevares i godkendt fodertank. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de nuværende og planlagte tiltag til håndtering 
af foder ikke sker en væsentlig øget påvirkning af omgivelserne. Foderstofferne til kvier 
er de samme som i nudrift, blot er mængderne ændret. Der er stillet vilkår omkring fo-
deroptimering. 
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I henhold til BREF dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensæt-
ning af foderet, og løbende kontrol, således at det stemmer overens med dyrenes behov, 
samt at reducere indholdet af råprotein i foderet.  

5.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
Foder til kvæg består af ca. 60 % hjemmeavlet grovfoder, hovedsageligt majs og græs, 
samt indkøbt tilskudsfoder i form af færdigblandinger alene eller i kombination med for-
skellige råvarer som f.eks. sojaskrå, rapsprodukter, korn, roepiller m.m. Foderplanen 
afstemmes med en mineralblanding for at tilgodese kreaturernes behov for næringsstof-
fer. 
 
Fodersammensætningen afstemmes i forhold til dyrenes biologiske behov (kalv, kvie, 
malkende ko, goldko og slagteko). For at opnå så præcis en næringsstofsammensætning 
som muligt, udtages der analyser af grovfoderet, som ligger til grund for sammensæt-
ning af det indkøbte foder. Optimeringen af foderplanen sker bl.a. på protein, så overfor-
syning såvel som underforsyning undgås. Overforsyning med protein medfører en belast-
ning på miljøet, men det overbelaster også kvierne. 
 
Reduktion af proteinindholdet i foderrationen som reducerende tiltag er i IT-ansøgnings-
systemet kun mulig for malkekøer – ikke for kvier.  
 
Det fremgår af ansøgningssystemet, at der anvendes foder til minkene med proteinind-
hold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30-47. 
 
Vurdering 
Ansøger anvender ikke reduceret tildeling af råprotein til kvier, da det ikke er et virke-
middel i IT-ansøgningssystemet. 
 
Til mink anvendes foder med proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 
30-47. 
 
Det er BAT at anvende de bedste foderblandinger til effektivisering af fodringen og mini-
mering af udskillelsen af næringsstoffer. Der er stillet vilkår om, at der på bedriften skal 
udarbejdes foderplaner til kvierne for at sikre, at der er fokus på fodereffektiviteten, så-
ledes at ammoniakemissionen samt kvælstof- og fosforudskillelsen i øvrigt begrænses 
mest muligt. Der er endvidere fokus på de anvendte foderblandinger til bedriftens dyre-
hold. Fodring af mink følger de erhvervsspecifikke bekendtgørelser og vejledninger for 
pelsdyrfarme. Aabenraa Kommune betragter dette som BAT. 
 
Der fastsættes vilkår om, at foder til mink skal have et proteinindhold på gennemsnitligt 
højst 31 % af OE i uge 30-47. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at projektet med de iværksatte tiltag og stillede vilkår le-
ver op til kravet om BAT inden for fodring, jf. afsnit 2.3 og 2.8. 
 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
Ensilage opbevares i tre plansiloer i bygning 9. Herudover har der været anvendt mark-
stakke til ca. 20 % af ensilagen, hvilket der også ønskes mulighed for i ansøgt drift, selv 
om der ikke forventes at være behov for det.  
 
Håndtering af ensilage vil ske således, at eventuelle lugt- og fluegener for nabobeboelser 
minimeres. Endvidere vil håndteringen sikre, at risiko for tab af næringsstoffer til omgi-
velserne minimeres. 
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Såfremt der er ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlings-
beholder, vil de højst være placeret på samme sted i 24 måneder. Der vil derefter gå 5 
år, før ensilagen igen placeres på samme sted. 
 
Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller –siloer vil blive fjernet løbende og opbevaret 
overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener. 
 
Til minkfoder opstilles fodersilo ved minkhallerne. Siloen forventes at blive enten hvid 
eller galvaniseret. Der er i forvejen en hvid fodersilo ved løsdriftsstalden ud mod vejen. 
Den nye silo til minkfoder forventes i første omgang at blive en 1200 kg’s silo, der er ca. 
3 m høj. Det er muligt, at der på et senere tidspunkt sættes en større silo op (når dyre-
holdet senere udvides – etape 2), men denne vil ikke blive ret meget højere. Fodersiloen 
står på befæstet areal, der samtidig vil være vaskeplads til foderrekvisitter. Fodervognen 
fyldes på pladsen. 
 
Øvrigt foder (sækkevare, soja, raps og mineraler) opbevares i ligeledes i bygning 9. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af foder opfylder BAT, og at der med de 
ansøgte tiltag vedrørende opbevaring og håndtering af foder ikke sker en væsentlig øget 
påvirkning af omgivelserne. 
 

5.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
I løsdriftstalden med kvier vil senge og gangarealer bliver skrabet dagligt.  
 
Minkhallerne vil blive vasket årligt. I forbindelse med vask bruges hydratkalk i minkhal-
lerne. 
 
Ansøger vurderer, at de metoder og desinficeringsmidler der anvendes, på bedst mulige 
måde kombinerer krav til vandforbrug, miljøhensyn og tilstrækkelig rengøring. 
 
Vurdering 
Ifølge § 7 i bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. nr. 1428 skal der renses i, under og 
omkring burene mindst én gang om ugen. Haller, bure og redekasser skal i øvrigt rengø-
res én gang årligt. 
 
Ved vask af bure skal det sikres, at der ikke sker nedsivning af vand og gødningsstoffer 
fra hallerne. Såfremt mængden af vaskevand begrænses til max. 20 l pr m2, vil risikoen 
for nedsivning være begrænset, idet en sådan vandmængde kan tilbageholdes i de øver-
ste grus- og jordlag, hvorfra det fordamper. 
 
Der er ca. 7.140 m2 minkhaller, dvs. at vandforbruget til vask af minkhal, bure og rede-
kasser max. må anvendes ca. 143 m3 i ansøgt drift, hvis nedsivning skal undgås. Vand-
forbruget er i det følgende afsnit opgivet til 170 m3 til alle stalde i ansøgt drift, hvilket 
betyder, at forbruget i minkhallerne forventelig er under 140 m3. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at vask af minkhaller, bure, foderrekvisitter mv foregår 
efter forskrifterne i vejledning til pelsdyrbekendtgørelsen, idet mængden af vaskevand til 
vask i minkhal uden tæt bund svarer ca. til den mængde, som i vejledningen til bekendt-
gørelsen opgives som max. mængde, hvis nedsivning af næringsstoffer i forbindelse med 
vask skal undgås. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at renholdelse af staldafsnittene som ovenfor beskrevet er 
tilstrækkeligt for overholdelse af retningslinjerne med hensyn til rengøring. 
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5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Den primære energikilde er el, der primært anvendes til rengøring, gyllepumpning, fo-
derhåndtering, belysning, opvarmning af vand til mink i vinterperioden og anden teknik.   
 
Det forventes, at der sker et fald i det samlede el-forbrug, når dyreholdet ændres fra et 
malkekvæghold til kviehotel og mink, idet der ikke længere skal foregå malkning.  
 
Dieselforbruget forventes at være uændret, idet dette anvendes på markerne, som ikke 
ændres i forbindelse med ansøgningen. 
 
Tabel 10: Oversigt over el-forbrug før og efter udvidelsen – ansøgers oplysninger 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug 95.000 kWh 25.000 kWh 

Dieselolie til traktor 16.500 l 16.500 l 

 
Vandforsyning til kvier, minkfarmen og stuehus er fra kommunalt vandværk (Fogderup 
Vandværk).  
 
Der bruges vand til vanding af kvier og mink, samt vask og rengøring af fodersilo, farm 
og maskiner.  
 
Det totale vandforbrug er på 2.420 m3. Ved ændring af dyreholdet er det forventeligt at 
vandforbruget falder, da der ikke længere skal foregå vanding af køerne og vask af mal-
kerum.  
 
Tabel 11: Oversigt over vandforbrug før og efter udvidelsen – ansøgers oplysninger 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. vandspild 4.850 m³ 2.200 m³ 

Vask af stald og minkhaller m.v.  500 m³ 170 m³ 

Vask af maskiner 50 m3 50 m3 

I alt vandforbrug  5.400 m³ 2.420 m³ 

 
Der er følgende markboringer tilknyttet ejendommen: DGU nr. 160.1401, 160.878, 
160.836, 159.1105, 159.1106 og 159.565. 
 
Drikkevand leveres fra privat alment vandforsyning. 
 
Vurdering 
Det kan ud fra normtal for elforbrug beregnes, at det årlige elforbrug til 185 kvier er ca. 
32.400 kWh. Hertil kommer strømforbrug til mink, der ligger forholdsvis lavet.  Det af 
ansøger angivne forventede elforbrug, er således lavere end det beregnede normforbrug. 
Aabenraa Kommune opfordrer ansøger til at have fokus på sit energiforbrug, og stiller 
vilkår om reaktion, hvis elforbruget stiger med mere end 10 % i forhold til 30.000 m3/år. 
 
Det kan ud fra normtal for vandforbrug beregnes, at det årlige drikkevandsforbrug til 185 
kvier er ca. 1.100 m3. Værdien er beregnet efter Håndbog for kvæghold, og de er incl. 
Drikkevandsspild og staldrengøring. Vandforbruget til mink er ca. 0,35 m3 pr. årstæve 
plus vand til vask af fodersilo, rengøring osv., hvilket svarer til ca. 1.150 m3. Det af an-
søger angivne forventede vandforbrug er på niveau med det her beregnede. Aabenraa 
Kommune stiller vilkår om reaktion, hvis vandforbruget stiger med mere end 10 % i for-
hold til 2.500 m3/år. 
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Aabenraa Kommune vurderer, at der er taget de nødvendige tiltag til vand- og energibe-
sparelser. Det skal bemærkes, at det angives i kilderne til beregning af normtallene, at 
der kan være betydelige variationer, og at de ansøgte mængder er skønnede. Der er stil-
let vilkår om forbrug og reaktion, hvis forbruget overstiger 10% af det udregnede niveau. 

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
Energi 
Staldene er med naturlig ventilation og uden opvarmning, og der er derfor ikke energi-
forbrug til dette. 
 
Der er ikke lys ved kvier og mink om natten. 
 
Logistikken i forbindelse med afhentning af foder til blandeanlæg, er indrettet så afstan-
den giver færrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget. 
 
Vand 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at 
undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. 
 
Vandforbruget registreres. 
 
Hovedparten af vandforbruget til minkene er drikkevand. Hertil kommer vand til daglig 
rengøring af fodersilo og årlig rengøring af farmen. Alle vandventiler på farmen er af ny 
type, hvor vandspillet er reduceret til et minimum. 
 
Vandsystemet hos minkene er af cirkulationstypen, hvor der holdes et konstant tryk på 
ventilerne. Systemet giver også mulighed for at opvarme vandet i frostperioder, således 
at dyrene er sikret vandforsyning i disse perioder. Vandet opvarmes med elpatron.  
 
Vurdering 
Renere teknologi sigter blandt andet på at minimere forbrug af energi og vand pr. pro-
duceret enhed. 
 
For at forbedre den generelle miljømæssige drift ift. ressourcer er BAT følgende:  

- At man gennemgår bedriften med henblik på besparelse på el-forbrug og andre 
energikilder, evt. sammen med sit energiselskab. Ved jævnlig aflæsning af ener-
gimålere kan man hurtigt danne sig et overblik over energiforbruget og samtidig 
sikre sig mod uforudsete udgifter. Alene ved at forholde sig kritisk til forbruget 
kan man erfaringsmæssig opnå besparelser på op mod 5-10 % af årsforbruget. 

- At man fører regnskab over forbrug af vand og energi pr. produceret enhed.  
- At vandingssystemet vedligeholdes således, at vandspild undgås. 
- At der anvendes energibesparende belysning. 
- At evt. lækager repareres hurtigst muligt. 
- At man til stadighed renholder og vedligeholder anlæg og maskiner således, at de 

altid fungerer optimalt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget med de beskrevne foranstaltninger til 
reduktion af energi- og vandforbrug lever op til BAT-kravene i EUs BREF-note. 
 
Aabenraa Kommune stiller vilkår om, at der på husdyrbruget skal føres egenkontrol med 
husdyrproduktionens el- og vandforbrug. 
 

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Det fremgår af nedenstående tabel, hvilke typer og mængder af spildevand, der frem-
bringes på ejendommen, samt hvordan spildevandet afledes.  
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Tabel 12: Spildevand 

Spildevandstyper 
m³/år 

før udvi-
delse 

m³/år 
efter ud-
videlse 

Afledes til 
Rensefor-

anstaltning 

Rengøringsvand, drikke-
vandsspild mv. Ca. 500  Ca. 170 Gyllebeholder Ingen 

Rengøringsvand (maski-
ner mv.) 

Ca. 50 Ca. 60 Gyllebeholder Ingen 

Befæstede arealer, her-
under mødding og eksi-
sterende vaskeplads 

Ca. 175 Ca. 161 Gyllebeholder Ingen 

Ny vaskeplads (befæstet 
plads under fodersilo) 

 14 Gyllebeholder Ingen 

Kalvehytter Ca. 20 Ca. 140 Gyllebeholder Ingen 

Tagvand   Faskiner og jord Ingen 

Ensilageplads (indendørs) 0 0   

Spildevand ledt til gyllebeholder 
Spildevand fra driftsbygningerne og fra møddingsplads og vaskeplads føres til gyllebehol-
der. Derudover ledes vand fra kalvehytter til gyllebeholder. 
 
Der er ingen overfladevand fra ensilagepladsen, idet denne er placeret indendørs. 
 
Spildevandsmængden til gyllebeholder falder, idet der ikke længere vil være malkekøer 
på ejendommen. 
 
Sanitært spildevand 
Sanitært spildevand fra beboelsen ledes til Trixtank, hvorfra der er afløb til nedsivnings-
anlæg.  
 
Tagvand 
Der etableres tagrender på begge minkhaller. Regnvand fra tage ledes til faskiner eller 
jord. Regnvand fra uforurenede arealer afledes til jorden. 
 
Afløbsforholdene og spildevandsanlæg fremgår af bilag 1.4. 
 
Vurdering 
Overfladevand samt spildevand, der kan indeholde rester af organiske stoffer såsom 
drikkevandsspild, vaskevand fra vask af maskiner og foderrekvisitter samt møddingsvand 
ledes til gyllebeholdere.  
 
Sanitært spildevand fra stuehuset ledes til Trixtank og videre til nedsivningsanlæg. 
 
Regnvand fra tage og øvrige befæstede arealer ledes til faskiner eller jord. Forøget ned-
sivning af tagvand fra nye minkhaller kræver forudgående spildevandstilladelse, som skal 
søges særskilt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at det stillede vilkår sammen med husdyrgødningsbe-
kendtgørelsens generelle regler om håndtering af spildevand samt tag- og overfladevand 
samt vilkår i spildevandstilladelse vil sikre, at udledning af spilde- og overfladevand ikke 
vil medføre forurening af miljøet.  
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5.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Forbruget af kemikalier skønnes at være stort set uændret efter ændringerne. Skønnede 
mængder af oplagrede kemikalier og medicin fremgår af efterfølgende tabel. 
 
Tabel 13: Kemikalier og medicin 

Type Opbevaringssted 
Maksimalt oplag-
ret mængde 

Pesticider Aflåst skab i gl. malkerum 15 liter 
Vaskemidler (f.eks. vaske-/ rengø-
rings-/ desinfektionsmidler)  Aflåst skab i gl. malkerum 10 liter 

Smøreolie og fedtprodukter Værksted uden afløb 250 liter 
Handelsgødning  Oplagres ikke 
Medicin Aflåst skab i gl. malkerum  
Midler til fluebekæmpelse Kemirum aflåst 5 liter 

 
Pesticider opbevares i et aflåst skab i gl. malkerum ved bygning 3. Der står max 15 L. 
Der er intet afløb i eller ved skabet.  
 
Påfyldning af vand på marksprøjten foregår ved møddingspladsen. Kemikalier blandes op 
i sprøjten på marken. Der er ingen kontakt mellem vandslange og kemikalier i forbindel-
se med påfyldningen. Vask af sprøjte foregår i marken. Der er en rentvandstank på 
sprøjten. Påfyldning af sprøjte sker manuelt og overvåget.  
 
Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler sker ikke ved direkte opsug-
ning fra søer, vandløb eller brønde/boringer. Der er ikke risiko for afløb til dræn eller 
vandløb. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for kemikalier og medi-
cin, og at disse håndteres og opbevares på forsvarlig vis. 
 

5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
Fast affald vil typisk inkludere elementer som tom emballage fra vaskemidler, skyllemid-
ler, fodermineraler, pattesalve, gummihandsker, plasthandsker, vat, papir, pap og plast 
fra emballage, overdækningsplast, lysstofrør, elpærer, medicinrester, emballage fra me-
dicin og andre medikamenter (ormekur, fluestrips osv.). Affald opbevares og bortskaffes 
efter kommunens regulativer. 
 
Der foretages ikke afbrænding af affald på ejendommen.  
 
Skønnede mængder af farligt affald og fast affald er angivet i nedenstående tabeller. 
 
Tabel 14: Farligt affald 
Affaldstype Opbevaringssted Modtageanlæg Årlig 

mængde 
EAK-
kode 

ISAG-
kode 

Spildolie Bygn. 2 på beton  
Dansk Olie Gen-
brug 

Ca. 25 L 13.02.08 06.01 

Olie- og brænd-
stoffiltre Bygn. 2 Nord-Schrott Ca. 3 stk. 16.01.07 06.05 

Blyakkumulatorer Bygn. 2 Genbrugscenter Ca. 1 stk 16.06.01 77.00 

Spraydåser Bygn. 2 Genbrugscenter Tømmes 
hver 14. dag 

15.01.10 23.00 

Desinfektions- og 
rengøringsmidler 

Bygn. 2 Genbrugscenter    
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Medicinrester 
Forrum i bygning 
8. Utilgængeligt for 
uvedkommende 

Dyrlægen Afhentes 2 
gange årligt 

18.02.08 05.13 

Kanyler Forrum i bygning 8 Dyrlægen Afhentes 2 
gange årligt 

20.01.32 05.13 

Lysstofrør og 
elsparepærer Bygning 2 Genbrugscenter Ca. 5 stk. 20.01.21 79.00 

Pesticidaffald Bygning 2 Genbrugscenter Ca. 10 kg 20.01.19 05.12 

 
Tabel 15: Fast affald 
Affaldstype Opbevaringssted Modtageanlæg Årlig 

mængde 
EAK-
kode 

ISAG-
kode 

Tom emballage 
(papir/pap) 

Dagrenovation Henning Sejr Tømmes 
månedligt  

15.01.01 50.00 

Tom emballage 
(plast)  

Dagrenovation Henning Sejr / 
genbrugscenter 

Tømmes 
månedligt  

15.01.02 52.00 

Jern og metalaffald Bygning 2 Nord-Schrott Ca. 1 tons 02.01.10 56.20 

Tomme olietromler 
og –tanke 

Bygning 2 Nord-Schrott Ca. 2 stk. 15.01.04  

Paller Bygning 2 eller 7 Leverandøren Ca. 10 stk. 15.01.03 62.00 
Døde dyr Ved store gyllebe-

holder 
DAKA  01.01.02  

 
 
Der vil være meget lidt pesticidaffald, da der kun indkøbes det, der skal bruges. 
 
Affald opbevares og bortskaffes efter Aabenraa Kommunes regulativer.  
 
Døde kvier placeres hævet fra jorden og overdækket sydøst for den store gyllebeholder. 
Placering er ca. 10 meter fra vejen, og afhentning sker efter behov og med dags varsel af 
DAKA. 
 
Døde mink vil blive opbevaret i en fryser, der står i et lukket rum i løsdriftstalden. Fryse-
ren vil umiddelbart kun blive tømt til pelsning, hvor dyrene bliver afleveret til pelseri i 
pelseriets container. Hvis døde dyr undtagelsesvis skal afhændes til Daka, vil det foregå 
ved at de frosne dyr bliver smidt i en lille grøn container, der vil blive stillet samme sted 
som døde dyr kvæg. 
 
Placerings af døde dyr fremgår af bilag 1.3 
 
Vurdering 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Tabel 14 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald sor-
teres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere skal kunne dokumente-
res overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid ske efter Kom-
munens regulativer. 
 
Ved transport af affald skal transportør (ansøger eller andre) sikre at transporten sker på 
en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at den ikke er til gene eller fare 
for omgivelserne. 
 
Ifølge pelsdyrbekendtgørelsen § 10 skal døde mink samt kroppe og fedt fra pelsning op-
bevares i lukkede containere, der skal afleveres til destruktionsanstalt mindst én gang 
om ugen. Alternativt kan disse opbevares i en fryser indtil afhentning. I vejledning tilhø-
rende pelsdyrbekendtgørelsen anbefales det, at materiale, som anvendes til opsugning af 
fedtstoffer opbevares i lukkede containere. Ligeledes anbefales det i vejledning at placere 
containere med døde dyrekroppe og materiale til opsugning af fedtstoffer mindst 10 m 
fra nærmeste bygning pga. brandfare. 
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Der foregår ikke pelsning på ejendommen, og derfor opbevares ikke kroppe og fedt fra 
pelsning. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for affald og affalds-
håndtering, og at affaldshåndtering ikke vil medføre forurening eller gener.  

5.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Rester og andre veterinære midler afleve-
res/medtages af dyrlægen. Tom emballage leveres tilbage til leverandør. 
 
Vurdering 
Som led i udførelse af godt landmandskab, anses korrekt tilrettelæggelse af bortskaffelse 
af produkter og spild for BAT, jf. BAT – grundlaget (EUs BREF-note for intensiv fjerkræ- 
og svineproduktion over en vis størrelse). 
 
Det er BAT at registrere affaldsproduktionen og derved skaffe sig et overblik over evt. 
indsatsområder, hvor man kan minimere affaldsproduktionen. Derfor skal man på ejen-
dommen føre registrering over affaldsproduktionen (i form af f.eks. kvitteringer og faktu-
raer fra godkendt vognmand) samt at bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med 
Kommunens affaldsregulativ. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget ved kildesortering og aflevering af affald 
på genbrugsplads samt afhentning af vognmand, har truffet de nødvendige foranstaltnin-
ger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets drift i forbindelse med 
håndtering af affald. 
 

5.10 Olie 
Redegørelse 
På ejendommen findes de i tabellen oplyste aktive olietanke. 
 
Tabel 16: Olietanke 

Olietanke Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til dieselolie Maskinhus 1.000 l 2005 7337201 SB 600/81 

Olietank til dieselolie Maskinhus 2.500 l 2010 15567 55-5 

 
 
Placeringen af bedriftens olietanke fremgår af bilag 1.3 
 
Stuehuset på Fogderup Østermark 23, der opvarmes med el, og stuehuset på Bakkehøj-
vej 1 skal ikke bruges mere, så der vil ikke være en tank til fyringsolie på ejendommen. 
 
Opbevaring af diesel sker i typegodkendte beholdere, som står overdækket i maskinhu-
set på fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for 
afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 
 
Spildolie og andet farligt affald opbevares i bygning 2. Olieråvarer opbevares også i byg-
ning 2. 
 
Tankning af diesel sker på en plads med fast og tæt bund, således at der ikke er mulig-
hed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 
 
Vurdering 
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Olie- og dieseltanke er omfattet af olietankbekendtgørelsen, som fastlægger reglerne for 
tankenes indretning, drift, vedligeholdelse og sløjfning med henblik på at sikre mod foru-
rening. Kommunen fører tilsyn efter bekendtgørelsen med at reglerne overholdes.  
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til Kommunen. 
 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra det beskrevne, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, 
at der ikke kan ske forurening af det omgivende miljø ved eventuelle uheld i forbindelse 
med oliehåndtering. 
 

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Risiko for uheld kan ikke fjernes helt, men den kan reduceres. 
 
Der er risiko for uheld ved pumpning af gylle, brud på gyllebeholder, spild af minkfoder, 
overløb ved påfyldning af dieseltank, overløb ved påfyldning af traktor fra dieseltank og 
ved håndtering af pesticider. 
 
Pumpning af gylle fra gyllebeholder sker under opsyn. Kontakt til gyllepumpe er placeret, 
så den ikke kan aktiveres ved et uheld. Det tjekkes løbende, om der er plads i gyllebe-
holderen ved overpumpning. Der er ingen faste rør eller pumper til overpumpning af gyl-
le fra gyllebeholder til gyllevogn. Der er pt. ikke spjæld mellem forbeholder og gyllebe-
holder, men når minkhallerne er opført, er det planen at lave et spjæld således, at der 
kan pumpes særskilt fra hhv. løsdriftstald og fra mink til gyllebeholderen. 
 
Skulle uheldet være ude, og gyllebeholderen bryder sammen eller overfyldes ved en fejl, 
og gyllen løber ud, er der udarbejdet en beredskabsplan, som der vil blive fulgt, for at 
mindske eller hindre skader på den omgivende natur.  
 
Gyllebeholderen er omfattet af 10-årsbeholderkontrolordningen, og eventuelle fejl og 
mangler udbedres løbende.  
 
Diesel opbevares i typegodkendte tanke på fast bund indendørs. Der er etableret over-
fyldsalarm på dieseltank og påfyldning sker under opsyn. Påfyldningspistol er forsynet 
med automatisk lukkemekanisme.  
 
Påfyldning af marksprøjte sker under opsyn, og de er sikring mod tilbageløb med kontra-
ventil. 
 

I tilfælde af uheld ved gyllepumpning, afhængig af mængde, etableres jordvold som sik-
rer mod afstrømning og slamsluger rekvireres. 
 
Evt. spild af diesel opsamles med kattegrus. 
 
Ved utilsigtet åbning af fodersilo vil foderet blive opsamlet på fast plads under silo.  
 
Beredskabsplanen for husdyrbruget fremgår af bilag 1.8. 
 
Vurdering 
En væsentlig risikofaktor er uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Al gyllepumpning 
bliver overvåget og udført med sugekran. Det er derfor vurderet, at risikoen for utilsigtet 
start af pumper ikke vil forekomme, således at der pumpes gylle uden for tanken. 
 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening, er der pligt til straks at anmelde 
dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsynsmyndighe-
den, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
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Aabenraa Kommune vurderer, at der med de beskrevne procedurer et taget de nødven-
dige forhåndsregler for at imødegå eventuelle uheld.  

5.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
Beredskabsplan er vedlagt ansøgning om miljøgodkendelse. 
 
Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabs-
planen. Beredskabsplanen skal foreligge på et sprog, som alle medarbejdere forstår. 
Beredskabsplanen skal ajourføres løbende, og mindst én gang årligt. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det er BAT at udarbejde en beredskabsplan og at ajour-
føre denne mindst en gang om året. Beredskabsplanen vil være til stor hjælp for drifts-
herren og de ansatte, såfremt der måtte ske et uheld, både med hensyn til små hændel-
ser som f.eks. oliespild og store som f.eks. brand, hærværk o.l. 
 
Det giver endvidere driftsherren en mulighed for at gennemgå bedriften og foretage en 
risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, således at risikoen for 
forurening i forbindelse med uheld minimeres. 
 
Planen skal gennemgås med de ansatte mindst 1 gang hvert år for at holde planen ajour. 
Planen skal gennemgås med nyansatte, når de tiltræder. 
 
Endvidere er planen kun anvendelig, hvis man kan få fat i den. 
 
Der stilles vilkår om, at beredskabsplanen skal opbevares på et tilgængeligt og synligt 
sted, og at den skal opdateres mindst en gang årligt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med udarbejdelse af en beredskabsplan er gjort 
tilstrækkeligt for at forhindre uheld og udslip.  
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6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
Der produceres både flydende husdyrgødning og dybstrøelse på ejendommen. Der er 
fremsendt kapacitetserklæring jf. nedenstående tabel. 
 
Gødningsproduktionen pr årstæve udgøres af produktionen fra den pågældende tæve 
samt produktionen fra uparrede tæver, avlshanner og producerede hvalpe (ca. 5,52 pr. 
parret tæve i gennemsnit).  
 
Tabel 17: Produceret husdyrgødning 

Dyretype Stald nr Gødningstype 

Mængde - efter 

Gylle 
Dyb-

strøelse 

Opdræt 6-27 
mdr. 

ST-197505 Gylle – 181 á 6,44 m3 1.165,64 m3  

Mink 
ST-197985 

ST-197986 

Gylle – 3342 á 0,62 m3 

Dybstrøelse – 3342 á 0,01 tons 

2072,04 m3 

 

 

33,42 t 

Småkalve 3-6 
mdr. 

ST-197982 Dybstrøelse – 25 á 1,89 
tons*1,093 

 51,56 t 

Opdræt 6-27 
mdr. 

ST-198076 Dybstrøelse – 4 á 5,52 tons  22,08 t 

Årsprodukti-
on 

 
 3.237,7 m3 107 tons 

 
 
Mængder og typer af husdyrgødning fremgår af bilag 1.7. 
 
Ansøger oplyser, at der tilføres vand fra vask af stalde og maskiner, overfladevand fra 
mødding og regnvand i beholdere, samlet ca. 482 m3. Den samlede tilledning til gyllebe-
holdere er 3.720 m3 på årsbasis. 
 
Der produceres årligt ca. 107 tons dybstrøelse jf. normtal. Størstedelen af dybstrøelsen 
køres direkte ud. Resten opbevares tildækket med vandtæt materiale på møddingsplads, 
indtil det kan spredes i marken. 
 
Halm fra under burene opsamler urin og gødning, som afsættes udenfor opsamlingsarea-
let (udenfor gødningsrenden). Arealet under burene skal p.g.a. fluebekæmpelse renses 
op og fjernes én gang ugentligt. Hvis der ikke er fluegener for omgivelserne, kan man 
dog nøjes med at fjerne halmen én gang om måneden fra 1. maj til 1. november, og re-
sten af året hver anden måned. Halm og andet oprenset materiale fra under burene, skal 
føres til gødningslager. 
 
Halm med næringsstoffer bliver brugt til flydelag i gyllebeholder, og dels opsamlet på 
møddingsplads. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i normtallene for produceret gylle er indregnet vand 
fra vask af stalde, regnvand fra mødding og regnvand i lille gyllebeholder og at der derfor 
kun tilføres gyllebeholderne 482 m3 – (10 + 161 + 108) m3 = 203 m3 vand.  
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6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Flydende husdyrgødning opbevares i gyllekanaler, fortank og gyllebeholdere. Der er to 
gyllebeholdere på ejendommen på hhv. 600 og 2000 m3. Der pumpes gylle fra løsdrift-
stald til gyllebeholder 2 gange pr måned og fra minkhallerne 2-3 gange pr uge. 
 
På ejendommens gyllebeholdere er der intet pumpeudstyr. Beholderne tømmes med 
selvlæssende gyllevogn. I marken nedfældes gyllen. 
 
Maskinstation står for udbringning af flydende og fast husdyrgødning. 
 
Tabel 18: Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning 

Anlæg 
Kapaci-
tet i m³ 

Pumpe-
anlæg 

Opført 
år 

Over-
dækning 

% 
før 

% 
efter 

Gyllebeholder (LA-132490) 2.000 Nej 1994 Ja 77 77 

Gyllebeholder (LA-132491) 600 Nej 1980 Nej 23 23 

I alt 2.600    100 100 

Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.7. 
 
Der er udført 10 års beholderkontrol på den store gyllebeholder (LA-132490) i 2004 og 
på den lille beholder (LA-132491) i 2009. 
 
Jf. kapacitetserklæringen produceres der årligt ca. 3.238 m3 gylle, og ansøger har oplyst, 
at der årligt tilføres 483 m3 overfladevand og vaskevand til gyllebeholderne. En del heraf 
(vand fra vask af stald, regnvand fra mødding og regnvand i lille gyllebeholder) er imid-
lertid indregnet i de 3.238 m3. Der tilføres således kun 203 m3 vand årligt. Den samlede 
tilførsel af gylle og vand til gyllebeholderne er således ca. 3.441 m3 årligt. 
 
Med en samlet opbevaringskapacitet på 2.600 m3 i gyllebeholderne svarer det til 9,1 må-
neders opbevaringskapacitet.  
 
Desuden er indregnet regnvand i den store gyllebeholder, der bliver dækket med teltdug, 
så der tilføres reelt mindre end 3.442 m3 årligt, hvilket giver længere opbevaringskapaci-
tet. 
 
Der opbevares ikke flydende husdyrgødning på anden ejendom eller leveres til biogasan-
læg, gødningsbehandlingsanlæg eller gødningsopbevaringsanlæg. 
 
Der skal foretages daglige tjek og løbende service af gyllebeholderne efter behov.  
 
Vurdering 
Det fremgår af husdyrbekendtgørelsen § 20, stk. 3, at beholdere for flydende husdyr-
gødning fra kødædende pelsdyr, der er etableret i henhold til en tilladelse eller godken-
delse meddelt den 1. januar 2007 eller senere og mindre end 300 meter fra nabobeboel-
se på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning. 
 
I dette tilfælde etableres ikke en ny beholder, men det er nyt, at der tilføres minkgylle til 
beholderne. Da der ligger flere nabobeboelser inden for 300 meter fra gyllebeholderne, 
vurderer Aabenraa Kommune, at generne ved de omkringliggende nabobeboelser ved 
opbevaring af en blanding af mink- og kvæggylle i beholderne i stedet for ren kvæggylle 
vil blive så væsentlige, at der fastsættes vilkår om, at der skal etableres fast overdæk-
ning på den beholder, der anvendes til minkgylle, for at forebygge lugt- og fluegener ved 
de nærmeste nabobeboelser. 
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Aabenraa Kommune vurderer på denne baggrund, at husdyrbruget opfylder kravet om 
opbevaring af flydende husdyrgødning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle 
regler. 

6.2.2 BAT opbevaring af husdyrgødning 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og gødningsopbevaring, må BAT indenfor kvægbrug og minkavl kun-
ne sammenlignes med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT er ifølge refe-
rencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svi-
neproduktion (BREF): 

 
- en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirknin-

ger 
- lageret skal tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, for-

trinsvis hvert år 
- beholderens bund og vægge skal være tætte og beskyttet mod tæring 
- der skal være dobbelte ventiler ved alle ventiludgange fra lageret 
- gyllen røres kun lige før tømning af beholderen 
- beholderen skal dækkes ved fast låg, tag eller telt - eller der skal være flydelag, 

som f.eks. snittet halm, naturlig udtørringsskorpe, leca eller flydedug 
 

Aktiviteterne på ejendommen efterlever førnævnte principper for BAT, da: 
- Flydende husdyrgødning opbevares i gyllebeholdere, kanaler under stald samt for-

tank. 
- Tanken tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse.  
- Tanken er tilmeld de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken 

hvert 10 år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utæt-
heder.  

- Tanken, der skal indeholde minkgylle, forsynes med fast overdækning. 
- Den lille tank har flydelag. Der er normalvist ikke problemer med etablering af 

flydelag på kvæggylle. Flydelaget kontrolleres jævnligt, hvilket sikrer, at der altid 
er minimal emission af ammoniak.  

- Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle senest 14 dage efter omrøring / 
udkørsel kontrolleres det, at der er etableret flydelag. 

- Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever 
op til gældende krav. 

- Kontakten til gyllepumpen er etableret således, det ikke er muligt for uvedkom-
mende eller ved uheld at aktivere pumpen. 

- Der er ingen elektriske pumper monteret på gyllebeholdere. Der anvendes en gyl-
levogn påmonteret en sugekran ved påfyldning af gyllevogn fra gyllebeholder. 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne indretning og drift sammen med de stil-
lede vilkår lever op til BAT niveauet og sikrer en miljømæssig korrekt opbevaring af hus-
dyrgødningen. Det oplyste overholder ligeledes gældende regler på området.  
 

6.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
Redegørelse 
Fast husdyrgødning opbevares på møddingsplads efter gældende regler, der indebærer, 
at gødningen skal overdækkes med vandtæt materiale. 
 
 Tabel 19: Opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Anlæg Kapacitet i m³ Afløb til % før % efter 

Møddingsplads LA-132492 230 Gyllebeholder 100 100 

I alt   100 100 
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Jf. kapacitetserklæringen produceres der årligt ca. 107,1 ton fast husdyrgødning. Med en 
samlet opbevaringskapacitet på 230 m3 på møddingspladsen er mere end 2 års opbeva-
ringskapacitet.  
 
Dybstrøelse opbevares på møddingsplads med afløb til gyllebeholder. Der opbevares ikke 
fast gødning i markstak. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for opbevaring af fast 
gødning, og at det, med de beskrevne forudsætninger, kan ske på forsvarlig vis. Det 
vurderes, at ammoniaktabet i virkeligheden er mindre end de beregnede 10, 13 kg N/år, 
da den faste gødning skal overdækkes med vandtæt materiale, og det tages der ikke 
hensyn til i beregningerne fra husdyrgodkendelse.dk.    
 

6.4 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Bedriftens arealer tilføres ikke kvælstof i anden organisk gødning, som fx spildevands-
slam og kartoffelfrugtsaft. Der er stillet vilkår desangående. 
 

6.5 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.5.1 Generelt 

Redegørelse 
Gyllen analyseres for indhold af kvælstof og fosfor, og udbringning af husdyrgødningen 
afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af handelsgødning. 
 
Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder 
maksimal udnyttelse af næringsstoffer.  
 
Der køres ikke ud på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal.  
 
På veletablerede afgrøder køres ud med gyllevogn med drypfri slæbeslanger. 
 
Der udarbejdes hvert år mark- og gødningsplan hvorved det sikres, at mængden af gød-
ning tilpasses afgrødernes forventede behov. I mark- og gødningsplanen tages der hen-
syn til jordbundstype, sædskifte, planternes udbytte, samt kvælstofudnyttelsen. 
Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig 
omfang efter godt landmandsskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byom-
råder osv. således udbringning ikke giver anledning til unødige gener. 
Gyllen nedfældes på sort jord og i græsmarker.  
 
Fast gødning, der udbringes på ubevoksede arealer, nedbringes hurtigst muligt og inden 
6 timer. Kan dette, grundet uforudseelige omstændigheder, ikke lade sig gøre, skal ned-
bringningen finde sted, så snart det er muligt. 
 
Det er maskinstation, der står for udbringning af flydende og fast husdyrgødning. 

6.5.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og udbringningsteknik så må BAT inden for kvægbrug og pelsdyrhold 
kunne sammenlignes med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT for udbring-
ningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der 
vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En del af disse 
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tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets 
anvendelse af gødning og om plantedække, hvorfor det er et lovkrav at følge dem. Fx: 
  

- regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder 
på weekend- og helligdage),  

- udbringningsmetoder (fx ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle),  
- krav om nedfældning på visse arealer tæt på sårbar natur, 
- krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i planter,  
- krav om nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer inden for 6 

timer,  
- og krav om maksimale mængder husdyrgødning pr. ha,  
- krav til efterafgrøder 

 

Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for udbringning af hus-
dyrgødning. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne håndtering og udbringning er BAT, idet 
der udarbejdes mark- og gødningsplaner, hvor der tages hensyn til afgrødens behov og 
arealernes karakteristika. Der tages ved udbringning højde for vejrforhold mv. og ter-
rænhældning ned mod vandløb. Med de stillede vilkår er det vurderet, at håndtering og 
udbringning er i overensstemmelse med gældende lovgivning og retningslinjer, herunder 
randzoneloven, og at der arbejdes på at undgå uheld, udslip og påvirkning af miljøet.  
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 
Redegørelse 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbruget omfattet af husdyrbrugslovens § 11 er 
fastlagt i husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkeltbe-
boelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstand 
er større end den faktiske afstand, skal der give afslag. 
 
I www.husdyrgodkendelse.dk er alle stalde indtegnet og  
1) den nærmeste enkeltbeboelse uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsherren,  
2) den nærmeste samlede bebyggelse og  
3) det nærmeste eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzo-
ne- eller sommerhusområde markeret.  
 
www.husdyrgodkendelse.dk beregner geneafstandene og de vægtede gennemsnitafstan-
de til boligområderne. Lugtgeneafstandene er beregnet som fuld besætning, hvor alle de 
eksisterende og nye staldafsnit indgår i beregningerne. 
 
Tabel 20: Lugtafstande – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
Der er ca. 315 m fra nærmeste stald i ansøgt drift til den nærmeste nabobeboelse uden 
landbrugspligt, Fogderup Østermark 19, 6372 Bylderyp-Bov. Nabobeboelsen er beliggen-
de nordvest for anlægget, den ejes ikke af ansøger. Afstanden er målt fra staldhjørne til 
hushjørne og da det digitale ansøgningsskema måler fra staldbygningernes centerpunkt, 
vil der være en forskel i afstanden. 
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Nærmeste samlede bebyggelse er Fogderup ca. 850 meter vest for anlægget. Nærmeste 
nuværende byzone er Hellevad ca. 5 km mod nord. Ved ny lokalplanlægning vil Ravsted 
blive overført til byzone, herefter vil det være nærmeste byzone. Den ligger ca. 4.8 km 
vest-sydvest for anlægget. 
 
De beregnede lugtemissioner i LE/s og OUE fra de enkelte stalde ses i nedenstående ta-
bel. 
 
Tabel 21: Lugtemission fra produktioner – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
Resultaterne af lugtberegningerne ses i nedenstående tabel. 
 
Tabel 22: Resultat af lugtberegning – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk. 

 
* ”0,00” i tabellen betyder, at geneafstanden er større end 1,2 x geneafstanden og er ikke opgivet i tabellen fra 
ansøgningsskemaet. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt. 
 
Der er den 28. februar 2014 kommet en ny vejledning fra MST til vurdering af lugtgene-
afstande for mink. Det fremgår heraf, at genekriteriet ved 7 OUe/s vil være overholdt, 
hvis genekriteriet i it-ansøgningssystemet er overholdt ved beregning med 6 OUe/s sam-
tidig med, at ”vægtet gennemsnitafstand” er større end ”korrigeret geneafstand”, når 
denne er ganget med 1,2. 
 
Idet der ikke ligger byzone, samlet bebyggelse eller nabobeboelse inden for 1,2 gange 
geneafstanden i husdyrgodkendelse.dk, vurderes det, at lugtgenegrænsen er overholdt. 
 
Anlægget er beliggende længere væk end 300 m til samlet bebyggelse og byzone, samt 
længere væk end 100 m til den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke 
ejes af ansøger. Der er således ingen kumulation med andre ejendomme med et husdyr-
hold større end 75 dyreenheder. 
 
Anlæg  
Det største lugtbidrag stammer fra dyreholdet i staldene/hallerne og fra husdyrgødningen 
i staldene og gyllebeholderne.  
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Lugt fra minkhaller stammer især fra gødning og urin afsat i gødningsrender og på gulv 
under burene. Den åbne overflade i gødningsrenderne afgiver både lugt og ammoniak. 
Lugt- og fluegener, samt ammoniakfordampning formindskes ved udmugning (tømning 
af gødningsrender). Renderne tømmes to gange om ugen. 
 
Fra gyllebeholderne vil være størst lugtafgivelse i forbindelse med omrøring, pumpning 
og afhentning af gyllen.  
 
Overdækning af gyllebeholder og halm på møddingsplads er vigtige foranstaltninger til 
begrænsning af lugt- og fluegener. Den store gyllebeholder skal have fast overdækning, 
hvilket reducerer lugt- og fluegener. 
 
Halm med gødningsrester på møddingspladsen skal holdes overdækket med tæt og 
uigennemtrængeligt materiale. 
 
Lugtens udbredelse afhænger af anlæggets geografiske placering og den fremherskende 
vindretning, antal dyr på ejendommen, og om der er andre husdyrbrug i nærheden, som 
bidrager til lugten (kumulation). 
 
I Danmark er den fremherskende vindretning fra vest mod øst, og nabobebyggelser be-
liggende øst for lugtafgivende anlæg er derfor mere udsatte end tilsvarende beboelse 
vest for anlæg. 
 
Lugtgeneafstandene til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone beregnes fra de en-
kelte stalde og er overholdt. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Der kan forekomme lugtgener i forbindelse med håndtering og udbringning af husdyr-
gødning. 
 
Der skal altid være fast overdækning på gyllebeholderne. Der kan alternativt etableres et 
tæt flydelag, der effektivt begrænser ammoniakemissionen. Flydelaget må kun brydes i 
forbindelse med omrøring og tømning. Flydelaget skal inspiceres minimum 1 gang om 
måneden, dog flere gange ugentligt i forbindelse med omrøring og tømning og i forbin-
delse med retablering af flydelaget indtil dette atter er tæt. Det tætte flydelag reducerer 
også lugtgenerne, men når gyllen omrøres og udbringes, kan der være lugtgener. 
 
Der vil også kunne forekomme lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt husdyrgød-
ning. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Da 
langt størstedelen af gyllen skal nedfældes, reduceres ammoniakfordampningen og lugt-
generne pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne. Dybstrøelse ned-
pløjes endvidere kort tid efter udkørsel, hvorved lugtgener mindskes. 
 
Generelt gælder, at lugtgener ofte opleves som mindre generende, hvis naboer og om-
kringboende bliver varskoet før udbringning af gylle/gødning, og hvis landmanden tager 
størst mulig hensyn ved udkørsel, f.eks. ved:  

• at undgå at køre gylle ud efter kl. ca. 18, og i weekenden/på helligdage,  
• at opsamle evt. spild på landeveje så hurtigt som muligt, og senest ved arbejds-

dagen slutning, 
• at undgå at udbringe gylle på f.eks. konfirmationsdage eller andre store festdage i 

nabolaget.   
 
Vurdering 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 11 er fast-
lagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkelt-
beboelse, samlet bebyggelse og til eksisterende, eller ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstand 
er større end den faktiske afstand, skal der gives afslag. 
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Afstandene fra anlægget til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone er alle længere 
end 1,2 gange geneafstandene. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesni-
veau er derfor overholdt.  
 
Syd-sydvest for anlægget ligger en Paintball bane med udendørs opholdsarealer, der an-
vendes til spisning. Kommunen har udført en scenarieberegning for det ansøgte projekt, 
hvor opholdsarealerne er markeret som enkelt bolig, og hvor antallet af mink er ganget 
med 7/6 jf. vejledning fra Miljøstyrelsen af 28. februar 2014. Beregningen viser, at gene-
kriterie overholdt, idet korrigeret geneafstand er kortere end vægtet gennemsnitsaf-
stand. Kommunen har vurderet, at opholdsarealerne ikke er mere lugtfølsomme end en-
kelt boliger i det åbne land, idet folk ikke opholder sig på stedet i længere perioder. End-
videre ligger banen syd for anlægget, hvilket er gunstigt i forhold til fremherskende vind-
retninger. Kommunen har derfor vurderet, at placeringen af minkhallerne er forenelig 
med driften af paintballbanen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har i en række sager brugt konsekvensområdet for lugt (be-
regnet som 1,6 * (LE/s0,6)) til at afgrænse, om omboende måtte betragtes som ”berørte” 
af lugt fra husdyrbruget, jf. husdyrgodkendelseslovens § 55, stk. 4, eller om de var kla-
geberettigede. LE anvendes ikke mere jf. Miljøministeriets faglige rapport vedrørende en 
ny lugtvejledning for husdyrbrug. Miljøstyrelsen anbefaler i stedet, at der tages udgangs-
punkt i geneafstanden til byzone beregnet efter Miljøstyrelsens lugtmodel ved afgræns-
ningen af, hvem der må anses for at være berørte. For det ansøgte projekt har kommu-
nen udført en scenarieberegning, hvor antallet er mink er ganget med 7/6 jf. vejledning 
fra Miljøstyrelsen af 28. februar 2014. Geneafstanden til byzone er beregnet til 356 me-
ter. 
 
Tabel 23: Resultat af scenarieberegning for lugt – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
Lugt fra gyllebeholderne, der overdækkes med telt, hvis beholderen indeholder minkgyl-
le, og ellers med tæt overdækning, vil være minimal hen over året. Det er derfor kom-
munens vurdering, at lugt fra gyllebeholderne ikke vil være til væsentlig gene for nabo-
erne. Når gyllen omrøres og udbringes, kan der være lugtgener. Dette er imidlertid af 
begrænset varighed. 
 
Afstandskravene i bekendtgørelse nr. 1428 om Pelsdyrfarme m.v. af 13. december 2006, 
der hidtil har reguleret lugtgener fra minkfarme ved afstandskrav på henholdsvis 100 og 
200 m ”ved ændring, der medfører gener for omgivelserne samt etablering og udvidelse 
af pelsdyrhaller til andre pelsdyr end ræve, og for farme med under 10.000 tæver” er 
ligeledes overholdt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at godkendelsen ikke vil medføre væsentlige lugt-
gener for nabobeboelserne, samlet bebyggelse og byzone, da genekriterierne er over-
holdt. Det kan dog ikke afvises, at nabobeboelserne indenfor den beregnede geneafstand 
på 356 meter kan opleve lugtgener fra anlægget og fra håndteringen af husdyrgødnin-
gen. 
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Aabenraa Kommune fastsætter alene vilkår om, at såfremt driften giver anledning til fle-
re lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan 
for nedbringelse af generne, som godkendes af  kommunen, og derefter gennemføre 
denne. Udgifterne hertil skal afholdes af bedriften.   
 

7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Der vil på ejendommen blive foretaget en effektiv fluebekæmpelse som minimum i 
overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrslaboratoriet. 
 
Opbevaring af foder sker på sådan en måde, at risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.) 
minimeres. I øvrigt holdes ejendommen ryddelig og evt. foderspild m.v. opsamles med 
det samme. 
 
Fluegener 
Ved fluegener bekæmpes med fluegift. God gødningshåndtering og en generel god stald-
hygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester sikrer, at der kun er minimalt med 
fluer.  
 
Rottebekæmpelse 
Der forefindes en kommunal samt privat (Mortalin) foranstaltning mod rotter. Endelig er 
det hensigten at anskaffe en hund, der kan tage rotter.  
 
Vurdering 
På minkfarme er det næsten udelukkende ”den lille stueflue”, der forårsager fluegener. 
Fluelarverne lever og udvikler sig i gødningen fra minkene. Får fluerne lov til at yngle 
uforstyrret i gødningen under burene, kan de opformere sig, og blive et alvorligt pro-
blem. 
 
Gødningsrender er med til forebygge fluer, især ved hyppig udmugning. I minkhaller med 
gødningsrender kan man nøjes med at fjerne spildhalm under burene én gang om måne-
den (og hver anden måned i vinterhalvåret). Men ugentligt bør man fjerne den gødning, 
som havner ved siden af renderne. 
 
Larvebekæmpelsesmidler (larvicider) er et vigtigt supplement til forebyggelse. Larvicid 
udvandes under burene nogle dage efter, at halm og gødning er fjernet. Optimale tids-
punkter til behandling er maj/juni og august/september. 
Larvebekæmpelsesmidlerne forhindre larverne i at udvikle sig til voksne fluer.  
 
Kemiske bekæmpelsesmidler skal være godkendt af miljøstyrelsen. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af foder sker på en sådan måde, så der ikke 
opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at ejendommens håndtering af husdyrgødning 
og rengøring af anlægget er med til at reducere antallet af fluer mest muligt. 
 

7.3 Transport  
Redegørelse 
Der er to driftsmæssige tilkørsler fra Fogderup Østermark mod nord til mødding, gyllebe-
holdere og værksted mv. Der er en driftmæssig tilkørsel til løsdriftstalden mod syd. Pla-
cering af interne transportveje er vist på kortbilag 1.5. 
 
Transporterne sker typisk i dagtimerne fra ca. kl. 7.00 til kl. 17.00.  
 
Af nedenstående tabel kan ses en opgørelse over antallet af transporter, antallet af 
transporter stiger ikke som følge af ændringen i dyreholdet. 
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Tabel 24: Transporter til ejendommen før og efter udvidelse – ansøgers oplysninger 

Transporter Før udvidelse 
antal/år 

Efter udvidelse 
antal/år 

Indkøbt foder mv. Ca. 6 Ca. 365 
Grovfoder Ca. 190 Ca. 70 
Fyringsolie/brændstof Ca. 3 Ca. 3 
Afhentning af mælk Ca. 365 0 
Indlevering af dyr Ca. 12 Ca. 12 
Udlevering af dyr til levebrug Ca. 12 Ca. 12 
Udlevering af dyr til slagtning Ca. 6 0 
Afhentning af døde dyr Ca. 10 Ca. 3 
Diverse sækkevarer (mineraler, kalveblan-
ding, rengøringsmidler mv.) 

Ca. 6 Ca. 6 

Gyllekørsel Ca. 219 Ca. 160 
Fast møg Ca. 7 Ca. 3 
Maksimalt i alt Ca. 836 Ca. 634 

 
Antallet af gyllekørsler kan variere afhængigt af, hvor stor gyllevognens kapacitet er. Der 
vil normalt blive kørt gylle ud dels i april/maj måned og i august måned. 
 
Støjbelastningen for transporterne vurderes at overholde gældende retningslinjer. 
 
Det er vurderet, at det ikke er tæt beboede områder på ruten. 
Til- og frakørsel sker ad Fogderup Østermark. De fleste arealer ligger omkring bygnin-
gerne. Ved kørsel til nordvestlige arealer vil der være kørsel på Fogderup Mellemvej i 
udkanten af Fogderup. 
 
Interne transportveje fremgår af bilag 1.5. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyr-
læge mv. 
 
Vurdering 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og efter færdselslovens regler. Da udbring-
ningsarealerne ligger fordelt omkring ejendommen, vil den forøgede trafik for ejendom-
men ikke være til væsentlig gene for de omboende. Rengøring af offentlig vej skal ske i 
henhold til færdselslovens regler. 
 
Husdyrbruget ligger hensigtsmæssigt for så vidt angår til- og frakørselsforhold.  
 
For at mindske gener fra transport henstiller kommunen til, at transport skal foregå på 
hverdage og inden for normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog forekomme 
uden for disse tidspunkter, men skal søges begrænset.  
 
Det ansøgte vil betyde færre transporter, primært fordi der ikke længere vil være afhent-
ning af mælk, men også antallet af transporter med husdyrgødning er reduceret. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-, støv- og lugt-
gener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. 
 

7.4 Støj 
Redegørelse 
Af nedenstående tabel kan ses en tabel med de primære støjkilder på ejendommen samt 
driftsperioder.  
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Tabel 25: støjkilder, placering og driftsperiode – ansøgers oplysninger 

Støjkilde Placering Driftstid 

Ventilationsafkast Ingen  

Fodringstider  Dagligt i dagtimerne  

Foderbil  
Dagligt, forventelig tidlig 

morgen 

Udkørsel af husdyrgødning April/maj og august I dagtimerne 

Kornvalse Bygning 4  

Kompressor Bygning 2 Kun tændt efter behov 

 
Støjkilderne fremgår af bilag 1.3. 
 
Der er ikke foretaget nogen særlige tiltag for at dæmpe støjkilder. Støjgener fra anlæg-
get vurderes at blive mindre end før, idet malkning og transport af mælk ophører. Der 
bliver også mindre håndtering af grovfoder, og det samlede antal transporter til og fra 
ejendommen falder. 
 
Støj foranlediget af markdriften er ikke medtaget i redegørelsen, idet denne ikke er på-
virket af den ansøgte udvidelse. 
 
Vurdering 
Beliggenheden af landbruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup Bov 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgen-
de i afsnittet 7.1 Landbrug: 
 
7.1 Landbrug 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, 
miljø, landskab og kulturhistoriske interesser 
at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistorie. 
 
I afsnittet 6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter er anført følgende: 
6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at forebygge og begrænse forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder 
og trafik. 
 
Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i 
bymønsteret. 
De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. 
Landbruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup Bov er beliggende i Det åbne land, 
Vest og har driftsarealer beliggende i det samme område. 
Kommuneplanen fastsætter for planens områder Det åbne land, Vest ikke retningslinjer 
for støjbelastning, der er til hindring for udvidelsesmulighederne for landbruget. 
 
Regulering af støjudsættelse 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra landbrugets driftsbygninger og fra 
aktiviteter på områder i umiddelbar nærhed af driftsbygningerne, dvs. områder med gyl-
lebeholdere og med andre oplagssteder for gødning, med siloer for foder og med andre 
oplagssteder for foderafgrøder samt med oplag af maskiner m.v. 
 
Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse vil væ-
re uden betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, eksempelvis 
boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer, landsbyer. 
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Afstanden til lokalbyen Ravsted (planområde 4.4) er større end 4800 meter, og afstan-
den til landsbyen Vollerup (planområde 4.8.005.L) er større end 3300 meter. På disse 
afstande kan der ikke fås støjgener fra aktiviteter ved driftsbygningerne. 
Landbruget Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup Bov er en del af bebyggelsen Fogde-
rup, der er beliggende i landzone. 
 
Aabenraa Kommune kan i henhold til § 42 i lov om miljøbeskyttelse påbyde, at støjgræn-
ser som anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder skal 
overholdes af landbruget ved aktiviteter på driftsarealer. Påbud forventes kun meddelt 
ved modtagelse af klager eller foranlediget af tilsynsbesøg. 
Påbud kan kun gives for ejede og forpagtede driftsarealer. 
Støjudsendelse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren 
af disse arealer. 
Dog kan der kun meddeles påbud for støjudsendelse, der ikke hidrører fra den normale 
drift (jordbehandling, gødskning, såning, høstning/slåning m. v.), eksempelvis støjud-
sendelse fra fast opstillede motorer og vandpumper og lignende særligt støjende anlæg. 
 

7.5 Støv 
Redegørelse 
Driften, herunder håndtering af foder og halm, forventes ikke at medføre væsentlige 
støvgener uden for ejendommens eget areal. 
 
Der opstår ingen støvgener ved foderopbevaring, da minkfoder er vådfoder. 
 
Vurdering 
De primære årsager til støv på minkfarm, er de hår som udvikles under minkens pelsskif-
te, og halmrester. 
 
Markarbejde i tørre perioder, og kørsel på grus- og markveje kan medfører støvgener. 
 
Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget. Ansøger opfordres til 
hensynsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at støvgener fra ejendommen ikke vil give anledning til 
væsentlige gener for de omkringboende. 
 

7.6 Lys 
Redegørelse 
Der er lys i løsdriftstalden, når der arbejdes i stalden. Dette styres manuelt. Lyset er 
slukket eller sænket om natten.  
 
Mink tåler ikke påvirkning af kunstigt lys, så der vil ikke blive etableret lyskilder i væ-
sentligt omfang. 
 
Der er udendørs belysning ved malkerummet. Det styres manuelt, og det vil kun blive 
anvendt sjældent, når køerne kommer væk. Herudover er der lys langs indkørslen til 
stuehuset. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at belysningen fra staldene ikke vil give anledning til væ-
sentlige gener for de omkringboende eller påvirke de landskabelige værdier, da lyset i 
staldene enten er slukket, eller er reduceret om natten. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at den udendørs belysning ikke vil give anled-
ning til væsentlige gener for de omkringboende eller påvirke de landskabelige værdier, 
da lyset kun er tændt i de perioder, hvor der sker læsning/aflæsning. 
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7.7 Ammoniak – generel reduktion  
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 11 er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger 
fremsendt i 2013 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen 
fra stald og lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 30 %. 
 
Ammoniaktabet fra referencestaldsystemet og fra det valgte staldsystem er henholdsvis 
2.083,47 og 2.323,76 kg N/år i etape 1. 
 
Ansøger har for at kunne overholde det generelle krav om reduktion af ammoniakemissi-
onen og BAT kravet valgt følgende virkemidler i etape 1: 
 

• Rendebredde: 36 cm 
• Halm ad libitum 
• Tømning to gange om ugen 
• Proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30-47 
• Fast overdækning på stor gyllebeholder 
• Mindst 25% græsmarksafgrøder til kvierne. 

 
Den samlede ammoniakemission fra stald og lager er beregnet til 1.795,17 kg N/år i eta-
pe 1, se nedenstående tabeller. 
 

Tabel 26: Resultat af beregninger af ammoniaktab i etape 1 - fra ansøgningssystemet 

 
 
Tabel 27: Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission i etape 1 
fra ansøgningssystemet 
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Ammoniakemissionen reduceres med ca. 20,7 kg N/år ud over den lovpligtige reduktion 
på 30 %. 
 
Ammoniaktabet fra referencestaldsystemet og fra det valgte staldsystem er henholdsvis 
6.511,36 og 6.732,16 kg N/år i etape 2. 
 
Ansøger har for at kunne overholde det generelle krav om reduktion af ammoniakemissi-
onen og BAT kravet valgt følgende virkemidler i etape 2: 
 

• Rendebredde: 36 cm 
• Halm ad libitum 
• Tømning to gange om ugen 
• Proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30-47 
• Fast overdækning på stor gyllebeholder 

 
Den samlede ammoniakemission fra stald og lager er beregnet til 4.363,55 kg N/år i eta-
pe 2, se nedenstående tabeller. 
 
Tabel 28: Resultat af beregninger af ammoniaktab i etape 2 - fra ansøgningssystemet 

 
 
Tabel 29: Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøg-
ningssystemet 

 
 
Ammoniakemissionen reduceres med ca. 471,18 kg N/år ud over den lovpligtige redukti-
on på 30 %. 
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Vurdering 
Det generelle ammoniakreduktionskrav på 30 % er med de valgte staldsystemer og de 
valgte virkemidler overholdt, da ammoniakemissionen reduceres med henholdsvis 20,7 
og 471 kg N/år i henholdsvis etape 1 og etape 2 mere, end det generelle ammoniakre-
duktionskrav foreskriver.  
 
For at opfylde det generelle ammoniakkrav i etape 1 fodres kvierne med mindst 25 % 
græsmarksafgrøder. Dette tiltag er ikke nødvendigt for at opfylde det generelle ammoni-
akkrav i etape 2. Ansøger har beregnet, at fodring med græs ikke er længere er nødven-
digt for at opfylde det generelle ammoniakkrav, når ejendommen når op på 1.000 årstæ-
ver. 
 
Der er stillet de nødvendige fastholdelsesvilkår omkring rendebredde, halmtilførsel, ud-
mugning og foderoptimering til mink, samt om fodring med mindst 25 % græsmarksaf-
grøder til kvierne indtil ejendommen har mindst 1.000 årstæver. 
 

7.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Produktionen på Fogderup Østermark 23 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast 
gødning), som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.). 
Husdyrbrugets stalde og husdyrgødningslagre er hovedkilden til udslip af luftbåren kvæl-
stof (ammoniakfordampning). 
 
Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et natur-
område belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssam-
mensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 
nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og kon-
kurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtyper-
nes tilstand ændres i negativ retning.  
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensæt-
ning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indi-
rekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Gennemførsel af etape 1, som er en ændring af dyreholdet fra 243,05 DE til 122,2 DE 
(210 kvier (3-27 mdr.) og 670 minktæver) samt etablering af ny minkhal, vil i forhold til 
nudriften betyde en beregnet reduktion af ammoniakemmisionen fra ejendommen på ca. 
556 Kg N/år til en samlet belastning på ca. 1.795 Kg N/år. 
 
Tabel 30: Emission fra anlægget (etape 1) i forhold til natur – uddrag fra husdyrgodken-
delse.dk 

 
 
Gennemførsel af etape 2, som er en forøgelse af dyreholdet fra 122,2 DE til 211,26 DE 
(210 kvier (3-27 mdr.) og 3.342 minktæver) samt etablering af ny minkhal, vil i forhold 
til nudriften betyde en beregnet forøgelse af ammoniakemmisionen fra ejendommen på 
ca. 2.012 Kg N/år til en samlet belastning på ca. 4.364 Kg N/år. 
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Tabel 31: Emission fra anlægget (etape 2) i forhold til natur – uddrag fra husdyrgodken-
delse.dk 

 
 
Naturarealer omkring ejendommen 
Følgende naturarealer har Aabenraa Kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 inden for/på udbringningsare-
alerne. 

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 inden for en radius af 1.000 
m fra anlægget på Fogderup Østermark 23. 

 
Naturområderne er beskrevet under afsnittene ”Husdyrlovens § 7” og ”§ 3 natur” neden-
for. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 18-19 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2012. NOVANA, Faglig rapport nr. 73, 2013 og http://dce2.au.dk/pub/SR73.pdf). 
 
Husdyrlovens § 7 

For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering 
med ammoniak må den luftbårne ammoniakdeposition (nedfald) fra husdyrbrug til natur-
arealer omfattet af § 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. (lov nr. 1572 af 
20.12.2006) ikke overstige fastlagte niveauer, jf. husdyrbekendtgørelsens bilag 3.  
 
De naturområder, der er omfattet af § 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., 
er inddelt i 3 kategorier: 
 
Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggen-
de inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er 
beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturty-
perne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 3. 
 
Kategori 3 natur omfatter ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af 
ovenstående kategori 1 og 2. For disse naturtyper skal kommunen foretage en konkret 
vurdering af, om der skal fastsættes krav. Kommunen skal konkret vurdere følgende be-
skyttede, ammoniakfølsomme naturtyper uden for de internationale naturbeskyttelses-
områder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2: Heder, moser og overdrev, som 
er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen skal også konkret vurdere 
ammoniakfølsomme skove, der er beliggende uden for de internationale naturbeskyttel-
sesområder. 
 
Krav til ammoniakdepositionen for de forskellige ammoniakfølsomme naturtyper, jf. ka-
tegori 1-, kategori 2- og kategori 3-natur, ses af nedenstående tabel. 
 
Tabel 32. Krav til ammoniakdepositionen i de forskellige områder. 
Med "totaldeposition" menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyr-
bruget (både fra den ansøgte og eksisterende drift), mens der med "merdeposition" me-
nes ændringen i ammoniakdepositionen fra husdyrbrugets anlæg (stald og lager) som 
følge af det ansøgte. 
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Naturtyper Fastsat beskyttelsesniveau 

Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 

Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i 
nærheden:  
0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug  
0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug  
0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.  

 
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2 
 

Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. 

Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er be-
skyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniak-
følsomme skove. 

Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen 
kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg 
N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdepo-
sition end 1,0 kg N/ha pr. år. 

 
Det fremgår af husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forpligtet til at foreta-
ge en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at sikre natur-
områderne den fornødne beskyttelse. Vurderes det ikke at være tilfældet (kun i særlige 
tilfælde), kan kommunen stille forureningsbegrænsende vilkår, som rækker ud over 
ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Aabenraa Kommune har ved undersøgelser af registreringer, kort, luftfotos m.m. vurde-
ret naturforholdene mht. § 7 omkring arealerne og anlægget på Fogderup Østermark 23.  
 
Alle staldafsnit og opbevaringslagre ligger længere væk end 1.000 meter fra nærmeste § 
7 kategori 1 natur og § 7 kategori 2 natur. 
 
Staldene og opbevaringsanlæggene ligger hhv. ca. 350 og 300 meter syd for det nærme-
ste § 7 kategori 3 naturområde, som er en mose/skov (M1).  
 

 
Kort 1. Arealer og ejendom i forhold til nærmeste § 7 naturområde (M1), der ligger nord 
for ejendommen. Den røde cirkel angiver en radius på 1.000 meter fra anlægget. Den 
grønne stjerne angiver, hvortil der er beregnet ammoniakdeposition. 
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Redegørelse (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Der ligger en mose/skov (M1, jf. skema nedenfor), som er omfattet af husdyrlovens § 7, 
inden for 1.000 meter fra anlægget, jf. kort 1. 
 
Område M1 

Mose M1 (besigtiget oktober 2010 og juni 2014) 

Naturtype/undertype Hedemose 

Matrikelnummer Matr. nr. 177 Foverup, Ravsted m.fl. 

Lokalitetsbeskrivelse Naturarealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§ 3 og husdyrlovens § 7 som kategori 3 natur. 

Skovtilvokset mose med åbne områder, som har 
karakter af hedemose/våd hede (billede 1). Der er 
her fundet arter, der indikerer god naturtilstand, 
bl.a. tormentil, smalbladet mangeløv, grå-pil og 
dunbirk. 

Skoven opfylder flere parametre for god tilstand, 
bl.a. mange knækkede, døde og/eller væltede træ-
er, spættehuller og mosbevoksning, men træerne 
har for ens og for lav alder til at opfylde alderskrite-
rierne for gammelskov. Endvidere er skovranden 
generelt kvælstofpåvirket med dominans af bl.a. 
stor nælde, brombær og hindbær til følge.  

Naturarealet vurderes samlet at have en moderat til 
god naturtilstand. 

Lokalisering i forhold til anlæg Mosen ligger ca. 350 meter nord for anlægget. 

Lokalisering i forhold til arealer Mosen ligger helt op til det nærmeste udbringnings-
areal (mark nr. 4-0). 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Scenarieberegning nr. 69523. 

Merdeposition: 0,4 kg N/ha/år (etape 2) 

Totaldeposition: 1,0 kg N/ha/år (etape 2) 

(N-depositionen er meget lavere i etape 1 end i 
etape 2. Merdeposition er 0 grundet, at ejendom-
men reducerer ammoniakemissionen) 

N-tålegrænse 10-20 kg N/ha/år 

Baggrundsbelastning 18-19 kg N/ha/år 

Betydning som levested for bilag 
IV-arter 

Området kan fungere som rastested for bilag IV 
arter (herunder padder og markfirben). 

Natura 2000 område - 

Kommuneplan/regionplan Området er udpeget som biologisk korridor i kom-
muneplanen. 

Fredning Ingen fredede arealer. 

Vurdering Det vurderes med baggrund i den vegetation, der 
findes på arealet, at mosen er næringsfølsom. Det 
vurderes også, med baggrund i at merdepositionen 
er på under 1 kg N/ha/år (aktuelt 0 og 0,4 kg N/ha 
i hhv. etape 1 og 2), som er det fastlagte beskyttel-
sesniveau for kategori 3 natur, at mosen ikke æn-
dres i negativ retning på baggrund af ammoniakde-
positionen fra ejendommens produktionsændring. 

Derfor vil ammoniakemissionen fra det ansøgte ikke 
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have nogen negativ effekt på mosens naturtilstand, 
heller ikke på længere sigt, og der stilles ikke særli-
ge vilkår til anlæggets ammoniakemission (hverken 
for etape 1 eller etape 2). 

 

 
Billede 1. Mose M1. Et af de mere åbne partier af mosen. 
 
Der ligger en mose, M2, ca 1.500 meter nordvest for anlægget, som er omfattet af hus-
dyrlovens § 7, jf. kort 1. 
 
Område M2 

Mose M2 (besigtiget juni 2014) 

Naturtype/undertype Kratmose 

Matrikelnummer Matr. nr. 280 Klovtoft, Hellevad 

Lokalitetsbeskrivelse Naturarealet (billede 2 nedenfor) er en mose omfat-
tet af naturbeskyttelseslovens § 3 og husdyrlovens 
§ 7.  

Arealet (M2) er registreret som en mose, men ved 
besigtigelsen kunne det konstateres, at hele arealet 
var tørt og tilvokset i krat og skov. Der fandtes 
nogle få, lysåbne, tuede partier domineret af blåtop 
og bølget bunke, og nogle af tuerne var tilvokset 
med mosser.  

Lokalisering i forhold til anlæg Beliggende ca. 1.500 meter nordvest for ejendom-
men. 

Lokalisering i forhold til arealer Mark 13-0 grænser op til mosen mod nord, dog 
med en bræmme mellem mosen og udbringnings-
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arealet på ca. 10 meter bestående af buske. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Ikke beregnet, da mosen ligger længere væk fra 
anlægget end mose M1 og dermed også modtager 
mindre ammoniak fra anlægget. 

N-tålegrænse Mosen er ikke særlig næringsfølsom. Tålegrænsen 
må svare til rigkær eller eng og ligger på omkring 
25 kg N/ha/år. 

Betydning som levested for bilag 
IV-arter 

Mosen kan være ynglested eller rastested for bilag 
IV-arter. 

Natura 2000 område Nej 

Kommuneplan Området er udpeget som biologisk korridor i kom-
muneplanen. 

Fredning Ingen fredede arealer. 

Vurdering Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af besig-
tigelsen og naturarealets placering i forhold til an-
lægget og mark 13-0, at arealets tilstand ikke vil 
blive ændret som følge af ejendommens produkti-
onsændring. 

 

 
Billede 2. Mose M2. 
 
Vurdering 
Det fremgår af husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. 
 
Det vurderes, at anlægget på Fogderup Østermark 23 ikke vil påvirke moserne synligt i 
negativ retning, idet den luftbårne ammoniakmerdeposition/merdepositionen fra anlæg-
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get til mose M1, som ligger tættest på anlægget, er beregnet til 0 og 0,4 kg N/ha i hhv. 
etape 1 og 2. Det vil sige, at lovgivningens beskyttelsesniveau er overholdt. 
 
Der stilles ikke særlige vilkår i forbindelse med fordampning af ammoniak fra stalde og 
lagre til husdyrgødning og disses påvirkning af § 7 naturarealer. 
 
§ 3 natur 

Jf. husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ”§ 7 arealer”, som kan blive påvirket af ammoniakemis-
sionen fra Fogderup Østermark 23. 
 
Desuden gælder det jf. naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer 
ikke må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endelig gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarealer, 
at der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af hus-
dyrbrug eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og der 
skal foretages en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uacceptabel 
høj. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Et kortudsnit af § 3 natur omkring Fogderup Østermark 23 er vist herunder som kort 2. 
 
Der må ikke ændres på beskyttet natur uden kommunens tilladelse. 
 

 
Kort 2. Placeringen af de beskrevne naturområder nær anlægget og udbringningsarealer-
ne. Den røde cirkel har en radius på 1.000 meter. 
 
Nedenfor er gennemgået de arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i 
nærheden af ejendommens anlæg og/eller ligger i tilknytning til ejendommens udbring-
ningsarealer. (jf. kort 2). 
 
Område V1 og V2 
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Vandhuller V1 og V2 (vurderet ud fra luftfoto 2012) 

Naturtype/undertype Vandhul og okkersø 

Matrikelnummer Matr. nr. 22 og 197 Foverup, Ravsted/20 Havsted, 
Ravsted. 

Lokalitetsbeskrivelse Vandhullet (V1) grænser op til ejendommens ud-
bringningsarealer (mark nr. 4-0) mod syd og øst, 
dog med en græsbræmme på mellem 5-10 meter.  

Vandhullet ser temmelig næringsberiget ud, og ve-
getationen ses af luftfoto at være domineret af an-
demad. Naturtilstanden vurderes at være moderat-
ringe.  

Okkersøen (V2) er en større sø på 1,2 ha, der ligger 
som en udposning på Lundbæk. Søen grænser op 
til ejendommens udbringningsareal (mark nr. 9-0) 
mod nord, dog med 10 meter randzone imellem.  

Da søen modtager okkerholdigt vand fra Lundbæk, 
vurderes dens naturtilstand at være moderat.  

Lokalisering i forhold til anlæg Vandhullet (V1) ligger ca. 250 meter nord for ejen-
dommen. Okkersøen (V2) ligger ca. 825 meter syd-
øst for ejendommen. 

Lokalisering i forhold til arealer Mark nr. 4-0 grænser op mod V1 mod syd og øst, 
og mark nr. 9-0 grænser op mod V2 mod nord. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Der er ikke beregnet N-deposition til vandhullet og 
okkersøen. 

N-tålegrænse De fleste søer og vandhuller er eutrofieret som føl-
ge af næringstilførsel fra andre kilder end ammoni-
akdeposition, her især overfladevand.  

Derfor er det ikke relevant at have en tålegrænse 
opgivet. 

Betydning som levested for bilag 
IV-arter 

Vandhullerne kan være ynglested eller rastested for 
bilag IV-arter. 

Natura 2000 område Nej 

Kommuneplan Området har ingen specielle udpegninger i forhold 
til kommuneplanen. 

Fredning Nej 

Vurdering Det vurderes, at hovedkilden til næringsberigelse af 
vandhullerne er overfladevand fra de dyrkede area-
ler, dels som vand, der løber på jordoverfladen til 
vandhullerne, dels som næringsberiget overflade-
vand, der løber til via rodzonen på dyrkede arealer. 
Herudover tilfører Lundbæk okkersøen okkerholdigt 
vandløbsvand. 
Det hælder ikke fra de omkringliggende udbring-
ningsarealer ned mod vandhullerne. 
Vandhullerne er omfattet af randzoneloven. 
 
På baggrund af ovenstående er det vurderet, at der 
ikke skal stilles vilkår til ammoniakemissionen eller 
til driften af udbringninsarealerne i forhold til vand-
hul og sø. 
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Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Vandløb 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer i området.  
 
Vandhuller 
Der er to vandhuller inden for en afstand af ca. 1.000 meter til anlægget.  
 
Vandhullerne er beskrevet ovenfor. Vandhullerne er omgivet af dyrkede arealer. Det vur-
deres, at den primære indflydelse på vandhullernes naturtilstand er de omkringliggende 
arealer, og den måde arealerne dyrkes på med gødskning og sprøjtning, samt hvorvidt 
der er bræmmer omkring vandhullerne, der minimerer risikoen for overfladeafstrømning 
af f. eks. gødningsberiget overfladevand fra markarealet.  
 
Den luftbårne ammoniak vurderes at have sekundær betydning for vandhullernes natur-
tilstand, da deposition af kvælstof på vandoverflader er forholdsvis begrænset sammen-
lignet med depositionen på vegetation, træer og buske, hvor overfladearealet til afsæt-
ning er meget større (Teknisk notat fra DMU, version 1, december 2006). Den tilførte 
mængde ammoniak fra luften vurderes derfor som meget begrænset i forhold til den 
mængde næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer. 
 
Ammoniak fra anlægget og udvidelsen vurderes således ikke at forringe naturtilstanden i 
vandhullerne væsentligt i forhold til udgangspunktet.  
 
Moser 
Der ligger en mose inden for 1.000 m af ejendommen. Mosen er bekrevet i skema her-
over.  
 
Det er vurderet, at den beregnede merdeposition ikke vil forringe naturtilstanden i mo-
serne væsentligt i forhold til udgangspunktet. 
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a. at produktionen ikke medfører negative 
påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale 
naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV må 
ikke forringes. 
 
Anlægget ligger jf. nedenstående kort ca. 6,5 km nord for det nærmeste Natura 2000-
område, som er EF-fuglebeskyttelsesområdet F62: Tinglev Sø og Mose, Ulvemose, Ter-
kelsbøl Mose. Området dækker ca. 304 ha og består af to delområder, som ligger med 
ca. 3 km afstand. Den del af området, som anlægget ligger nærmest, er Ulvemose og 
Terkelsbøl Mose. 
 



 

 

70

 
Kort 3. Natura 2000 områdets beliggenhed i forhold til Fogderup Østermark 23, der ligger 
ved den grønne stjerne. 
 
Begge moseområder er afvandet gennem systemer af grøfter. Afvandingen er blevet dår-
ligere de seneste årtier, da arealerne i og omkring moserne har sat sig, som følge af 
koldforbrænding af tørven. I basisanalysen vurderes, at der i området forekommer rør-
drum og plettet rørvagtel samt forskellige mose-typer (”nedbrudte højmoser med mulig-
hed for naturlig gendannelse (habitattype 7120)”, ”hængesæk o. a. kærsamfund dannet 
flydende i vand (type 7140) og ”skovbevoksede tørvemoser (91D0)”). Disse modtager 
for megen luftbåren ammoniak til at kunne ”overleve” på sigt (tålegrænsen er overskre-
det), hvorfor mere tørre arealer vil gro til i vedplanter/rørsump – og derved vil udvikle 
sig uheldigt som levested for fuglelivet. Særligt Terkelsbøl Mose og Ulvemosen afvandes. 
 
Udpegningsgrundlaget for begge delområder af fuglebeskyttelsesområdet F62 er rørhøg 
og hedehøg. Ingen af fuglene er registreret ynglende i F62 ifølge Dansk Ornitologisk For-
ening, 2006. 
Rørhøgene yngler i rørskove i moser og ved søer. Føden søger de over rørskoven og i det 
åbne land over dyrkede marker med vintersæd samt udyrkede områder med enge. Føden 
består hovedsageligt af mus og småfugle. 
Hedehøg yngler på heder i hedemoser, i klitlandskaber og i marskområder, hvor fore-
komsten af træer er minimal. I stigende grad yngler de også på dyrkede arealer i vinter-
afgrøder. I årene 2004-2008 gennemførtes et særligt projekt for at redde hedehøgens 
reder på markerne fra at blive ødelagt under høstarbejdet. Føden findes i store og åbne 
udyrkede områder med hede og enge med vedvarende græs. Føden består af smågnave-
re, småfugle, krybdyr og større insekter.  
Muligheden for uforstyrrede steder til placeringen af reden er vigtig for, at et område er 
egnet som ynglested for både rørhøg og hedehøg. 
Begge arter kan hjælpes ved at genoprette tidligere egnede yngle- og levesteder, herun-
der retablering af en mere naturlig hydrologi i drænede moser og andre vådområder.  
I Terkelsbøl Mose udgør tilgroning en trussel mod områdets naturværdi for de udpegede 
fugle. Tilgroningen er forårsaget af dræning og kan forstærkes af luftbåren kvælstofbe-
lastning, der medfører at en relativt tør mosebund vil gro til hurtigere end normalt. Bag-
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grundsbelastningen i området ligger på ca. 20 kg N/ha/år og overskrider mosenaturty-
pernes tålegrænser (højmosens tålegrænse er på ca. 5-10 kg N/ha/år). 
 
Fogderup Østermark 23’s merbelastning og totalbelastning af Natura 2000 området er 
ikke beregnet men anses på baggrund af den store afstand for at være nul. 
 
Vurdering 
Jævnfør teknisk notat fra DMU (2006) er bidrag til depositionen af kvælstof negligerbar, 
når afstanden fra kilden er omkring 3 km. Derfor er der ingen af områderne Tinglev Sø 
og Mose, Ulvemose eller Terkelsbøl Mose, der vil modtage luftbåren kvælstof fra anlæg-
get.  
 
Husdyrbrugslovens beskyttelsesniveau i forhold til særligt næringstoffølsomme naturty-
per (§ 7 områder, kategori 2 natur) fastsætter, at totalbelastningen i kvælstoffølsomme 
naturområder ikke må overstige 1 kg N/ha/år. 
 
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i målelig grad vil påvirke ud-
pegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, da den primære årsag til mosens til-
groning er afvanding. 
Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 8.7. 
 
Der stilles ikke forureningsbegrænsende vilkår til Natura 2000 områder i forbindelse med 
ammoniak emissionen fra Fogderup Østermark 23. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Udbringningsarealerne til Fogderup Østermark 23 ligger samlet omkring ejendommen.  
 
Miljøgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens afsnit 
4.1 (se bilag 1). Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af oversigtskort herunder. 
Alle udbringningsarealer ligger i Aabenraa Kommune. 
 

 
Kort 4: Udbringningsarealer for Fogderup Østermark 23. 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 151,28 ha ejede udbringnings-
arealer. Der er ingen forpagtninger eller aftalearealer. 
 
Tabel 33: Oversigt over ejede udbringningsarealer 
Ejede arealer 

Adresse Udbringningsareal ha 
Fogderup Østermark 23,  
6372 Bylderup-Bov 

151,28 

 
Ejendommen Fogderup Østermark 23 producerer efter ændringen, som er planlagt i to 
etaper, samlet hhv. 122,2 DE (med 11.957 kg N og 2.014 kg P) og 211,26 DE (med 
23.911 kg N og 4.801 kg P) blandet dybstrøelse, kvæggylle og minkgylle i etape 1a og 2. 
 
Tabel 34: Produceret husdyrgødning i etape 1a. Uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 
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Herudover har ansøger ønsket muligheden for en alternativ etape 1 (etape 1b), hvor der 
modtages ekstra kvæggylle, så der fyldes op til et dyretryk på 1,4 DE/ha. 
Derfor modtages der i etape 1b 89 DE (med 8.366 kg N og 1.602 kg P) kvæggylle fra en 
pt. fiktiv producent. 
 
Tabel 35: Produceret og modtaget husdyrgødning i etape 1b. Uddrag fra husdyrgodken-
delse.dk. 

 

 
 
Bedriftens arealer modtager 211,26 DE (med 23.911 kg N og 4.801 kg P) på de 151,28 
ha i etape 2. Det giver et dyretryk på 1,4 DE/ha.  
 
Tabel 36: Produceret husdyrgødning i etape 2. Uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
Tabel 37: Information om arealerne - uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 
Arealerne er de samme i etape 1 og 2.  
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Jordbund og dræning 
Ifølge ansøgningen er alle arealerne klassificeret som grovsandet jord (JB1). På jordtype-
kortet fremgår det, at størstedelen af arealerne er klassificeret som grovsandet jord, 
mens en lille del af tre udbringningsarealer er klassificeret som humusjord.  
 
Ingen af udbringningsarealerne er ifølge ansøgningen drænet, og alle arealerne er van-
det. 
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Kort 5: Jordbundstyper for ejendommens udbringningsarealer. 
 
Lavbundsarealer 
Enkelte af udbringningsarealerne (mark nr. 13-0 og en del af 12-0) er lavbundsarealer i 
lavbundsklasse III (lille risiko for okkerudledning). 
 
De fleste af udbringningsarealerne (del af mark nr. 3-0, 4-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, 10-0 og 
11-0) er delvist lavbundsareal i lavbundsklasse IV (ingen risiko for okkerudledning).  
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Kort 6: Arealer med risiko for okkerudledning. 
 
Okkerforurening er et problem i de vestløbende sønderjyske vandløb. Problemet skyldes 
udvaskning af jernforbindelser i jorden i forbindelse med dræning af landbrugsarealer og 
tidligere tiders reguleringer (udretning) af vandløbene for at forbedre afvandingen. Ok-
kerudvaskningen finder især sted i vinterhalvåret, og lokalt kan der ske okkerforurening 
ved oprensning af grøfter og vandløb eller rensning (spuling) af drænsystemer. Uddyb-
ning af vandløb og grøfter forøger okkerudvaskningen og er sammen med intensivering 
af grødeskæring ikke ønskelig, hvor vandløbet ligger i ”Naturområder” eller ”Områder 
med naturinteresser” (udpegninger i Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune).  
 
Mark nr. 3-0, 6-0, 8-0 og 9-0 er helt eller delvist udpeget som ”Øvrige lavbundsarealer”. 
På ”Øvrige lavbundsarealer” og ”VMP II Lavbundsarealer” kan der ved vandstandshæv-
ning genskabes områder med stor natur- og miljømæssig værdi. Udpegningen af lav-
bundsarealer har ingen betydning for, at områderne fortsat kan drives jordbrugsmæssigt, 
eller på mulighederne for at opføre nødvendige landbrugsbygninger. 
 
Hældninger over 6 grader 
Der er ingen af arealerne, der har en terrænhældning på over 6 grader ned mod vandløb 
eller vandhuller.  
 
Målsatte søer 
Ingen af udbringningsarealerne ligger i opland til søer målsat i regionplan 2005-2016 for 
Sønderjyllands Amt samt i udkast til Vandplanen for Hovedvandopland 4.1 Vidå – Kruså.  
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg, der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Der er heller ingen arealer, der grænser op til udpegningen beskyttet dige. 
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Kort 7. Sten- og jorddiger i forhold til udbringningsarealerne. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er der i § 29a fastsat regler om, at der 
ikke må foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og 
jorddiger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om for-
tidsminder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er sammenhæng mellem bedriftens jordtilliggende 
og husdyrproduktionen med nuværende gældende harmonikrav og dyreenhedsberegning 
for kvæg og mink. Den miljømæssige vurdering af udspredningsarealerne er sket ud fra 
de opgivne arealer i husdyrgodkendelse.dk. En udvidelse eller ændring af udsprednings-
arealerne må ikke ske uden at kommunen først har vurderet arealerne. 
 
Ændringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa 
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sårbare. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen kan drives uden påvirkning af bygge- og 
beskyttelseslinjer, fredninger mv., når gældende lovgivning i naturbeskyttelsesloven og 
museumsloven overholdes, og at det ikke er relevant at stille yderligere vilkår til dette. 
 

8.1.1 Arealanvendelse 

Redegørelse 
Der anvendes referencesædskifte svarende til standardsædskiftet på arealerne. Det be-
tyder, at der er taget højde for den værst tænkelige situation. Der er altså ikke risiko for 
større udvaskning af nitrat til overfladevand og grundvand eller fosforoverskud end det 
her angivne, hvis der anvendes andre sædskifter end referencesædskiftet. 
 
Ansøger har angivet, at der er regnet med et dyretryk på 1,4 DE/ha. Dette skyldes, at 
det på ansøgningstidspunktet er uvist, hvordan ejer/lejer-forhold vil være for kvierne, og 
dermed om gyllen herfra må udbringes med 1,4 eller 1,7 DE/ha. 
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Husdyrbruget er derfor på baggrund af ovenstående omfattet af reglerne omkring sæd-
skifte m.m. for ejendomme, hvor der må udbringes 1,4 dyreenheder per ha jf. husdyrbe-
kendtgørelsen. 
Referencesædskiftet i det digitale ansøgningsskema er fastlagt som S4.  
 
Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer nedbringes det hurtigst muligt 
og inden 6 timer. 
 
Al udbringning på græs og sort jord skal jf. gødningsbekendtgørelsen ske ved nedfæld-
ning. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer med baggrund i ovenstående, at udbringningsarealerne på 
151,28 ha ejede arealer er robuste og er tilstrækkelige til at opfylde harmonikravene, når 
der maksimalt udbringes en gødningsmængde på 1,4 DE/ha.  
 

8.1.2 Aftalearealer 

Der er ingen aftalearealer til produktionen. 
 

8.2 Beskyttet natur 
Foruden påvirkningen med ammoniak fra husdyrbrugets anlæg kan naturen også påvir-
kes fra ejendommens udbringningsarealer. Det kan f.eks. være påvirkning af tilstødende 
naturarealer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning pga. tilførsel af nærings-
stoffer gennem diffusion i jordfasen, atmosfærisk deposition eller overfladeafstrømning af 
næringsstoffer.  
 
Ifølge Miljøstyrelsen kan der ved udbringning ske påvirkninger på over 1 kg N/ha/år ved 
atmosfærisk afsætning i op til 100 m fra markkanten (jf. MST’s skrivelse ”Bilag til notat 
om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 
2009”). Af Miljøstyrelsen vurderes det ikke muligt for kommunerne at beregne en rand-
påvirkning af udbragt husdyrgødning ved udvaskning af kvælstof og fosfor. Det vil dog 
være muligt at foretage en konkret vurdering af risikoen for overfladeafstrømning. Vur-
deres risikoen stor, kan der fastsættes vilkår om, hvordan husdyrgødningen skal udbrin-
ges. 
 
Redegørelse 
For overskuelighedens skyld er alle naturarealer beskrevet samlet i afsnit 7.8. 
 
Udbringningsarealerne ligger omkring ejendommen, og en del af arealerne (mark nr. 3-0, 
4-0, 6-0, 9-0, 12-0 og 13-0) grænser direkte op til vandløb, der er beskyttede efter na-
turbeskyttelseslovens § 3. Ikke alle vandløbene har 2 meter bræmmer, jf. vandløbslo-
vens § 69, men alle vandløbene er omfattet af randzoneloven med 9 meter randzone. 
Ingen af udbringningsarealerne skråner stejlt ned mod vandløbene. 
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Kort 8: Placeringen af beskyttede vandløb i forhold til udbringningsarealerne omkring 
ejendommen. 
 
Tabel 38. Vandløbstilstanden i de vandløb, som Fogderup Østermark 23’s udbringnings-
arealer afleder til. 

Vandløb Målsætning Status for målsætning DVFI  
(Stationsnr.) 

Fogderup 
Nordvandløb 

Faunaklasse 5 Ikke opfyldt 

(okkerpåvirket) 

423-1010/1005 (2002) 

DVFI 3-4 (ringe/noget 
forringet biologisk vand-
løbskvalitet) 

Lundbæk Faunaklasse 5 Opfyldt 

(okkerpåvirket) 

424-1450 (2013) 

DVFI 5 (god biologisk 
vandløbskvalitet) 

 
Fogderup Nordvandløb løber i forbindelse med de nordvestligste af udbringningsarealerne 
nord for ejendommen. Lundbæk løber syd for ejendommen og afvander de sydøstligste 
udbringninsarealer. 
 
De nævnte vandløb er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Fogderup Nordvandløb afvander via Hvirlå og videre til Vidåen og Vadehavet. Lundbæk 
afvander til Slogså og Grønå, der også løber via Vidåen til Vadehavet. 
 
Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke har negativ indflydelse på målopfyldelsen. 
Vandløbskvaliteten for Fogderup Nordvandløb er dårlig pga. okker og for Lundbæk er den 
god. Udbringningsarealerne skråner ikke ned mod vandløbene, og udvaskningen fra 
ejendommens arealer er desuden beregnet til at være lavere end for et traditionelt plan-
teavlsbrug uden brug af husdyrgødning. 
 
Vurdering 
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Vandhuller 
Vandhul V1 og V2 er de eneste vandhuller, der ligger op til eller i udbringningsarealerne. 
Vandhul V1 ligger op til mark nr. 4-0 og V2 ligger op til mark nr. 9-0.  
Det vurderes, at den primære indflydelse på vandhullernes naturtilstand er de omkring-
liggende arealer, og den måde arealerne dyrkes på med gødskning og sprøjtning, samt 
hvorvidt der er bræmmer omkring vandhullerne, der minimerer risikoen for overfladeaf-
strømning af f. eks. gødningsberiget overfladevand fra markarealet. Vandhullerne er om-
fattet af bestemmelserne i bekendtgørelse af lov nr. 894 af 15. juni 2014 om randzoner 
med senere ændringer. 
 

 
Kort 9: Vandhuller i forbindelse med udbringningsarealerne.  
 
Moser 
Mose M1 er en skovtilvokset mose med åbne områder, som har karakter af hedemo-
se/våd hede. Det vurderes med baggrund i den vegetation, der findes på arealet, at mo-
sen er næringsfølsom. 
Mosen er mod vest adskilt fra udbringningsarealet af et vandløb. Det vurderes derfor ik-
ke, at markdriften påvirker mosens naturtilstand i negativ retning, og der stilles på den 
baggrund ikke vilkår til driften af udbringningsarealerne. 
 
Mose M2 er en tør kratmose, som mod syd er afgrænset mod udbringningsarealet mark 
nr. 13-0 af et hegn. Der er ingen særlig hældning ind mod mosen fra udbringningsarea-
let. Det er vurderet, at driften af udbringningsarealet beliggende syd for mosen ikke på-
virker mosens naturtilstand i negativ retning, og der stilles på den baggrund ikke vilkår 
til driften af udbringningsarealet. 
 
Vandløb  
Vandløbene er følsomme overfor øget udledning og tilførsel af sand og næringsstoffer fra 
omkringliggende landbrugsarealer. Generelt er vandløbene præget af tidligere regulering, 
hårdhændet vedligeholdelse og okker. 
 
Vandløbenes målsætning tager sigte mod at beskytte og ophjælpe den alsidige flora og 
fauna, som naturligt er tilknyttet de sønderjyske vandløb. Dyrkningsfri bræmmer og 
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randzoner vil være medvirkende til en fortsat opfyldelse af målsætningen og vil være 
med til at reducere sandvandring til gavn for ynglesuccesen hos bl.a. hav- og bækørred. 
Begge arter er på den danske rødliste. 
 

8.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Fogderup Østermark 23 har ingen udbringningsarealer, der ligger i nitratfølsomme ind-
vindingsområder. Derfor er der ikke beregnet nitratudvaskning til grundvandet. Ejen-
dommen ligger i et område med drikkevandsinteresser, og der er ikke udarbejdet ind-
satsplan for grundvandsbeskyttelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer med baggrund i, at Fogderup Østermark 23 ingen udbring-
ningsarealer har, der er beliggende i nitratfølsomme indvindingsområder, at der ikke skal 
stilles vilkår til at begrænse udvaskningen af nitrat til grundvandet. 
 

8.4 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken, men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten føres til vand-
løb eller søer. På drænede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på 
udrænede arealer, hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet. Når kvælstoffet er 
nået ud i vandløbene, er reduktionen meget lav, ca. 2 %. Dvs. at størstedelen af den 
kvælstof, der føres til vandløb, ender i havet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvæl-
stofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). 
Føres vandet gennem søer, sker der en yderligere reduktion på gennemsnitlig 400 kg 
N/ha søbund. 
 
Når nitrat kommer ud i vandmiljøet, påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealerne afvander via Fogderup Nordvandløb videre til Hvirlå, Vidå, Rudbøl 
Sø og Vadehavet og via Lundbæk til Grønå og videre til Vidå, Rudbøl Sø og Vadehavet.  
Vandløbene er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændring. Vandløbe-
ne er beskrevet nærmere i afsnit 8.2 under ”vandløb og målsatte søer” 
 
Ingen af bedriftens udbringningsarealer ligger inden for områder, der er udpeget som 
nitratklasse 1, 2 eller 3.  
 
Udvaskningen af nitrat fra rodzonen til overfladevand på ejendommens arealer er i an-
søgningen beregnet til 81,2, 81,3 og 81,2 kg N/ha/år for hhv. etape 1a, 1b og 2 (tabel 
nedenfor). 
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Tabel 39: Udvaskning fra ejendommen (etape 1a) – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
Tabel 40: Udvaskning fra ejendommen (etape 1b) – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
Tabel 41: Udvaskning fra ejendommen (etape 2) – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
I ansøgningsskemaet er der automatisk lavet en beregning for udvaskningen svarende til 
et planteavlsbrug. Udvaskningen i denne beregning for et planteavlsbrug er beregnet til 
81,3 kg N/ha/år for både etape 1 og 2 og er dermed på niveau med den beregnede ud-
vaskning for den ansøgte produktion på Fogderup Østermark 23. 
 
Tabel 42. Udvaskning fra et tilsvarende plantebrug (etape 1a (øverst) og 1b (nederst)) – 
uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
Tabel 43. Udvaskning fra et tilsvarende plantebrug (etape 2) – uddrag fra Husdyrgod-
kendelse.dk. 

 
 
En udvaskning, der svarer til planteavlsniveau (81,3 kg N/ha/år) eller derunder, er opnå-
et ved hjælp af følgende virkemidler: 

• 7 %, 11 % og 19 % ekstra efterafgrøder (etape 1a, 1b og 2) 
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 151,28 ha ejet areal. Ifølge ansøgningen 
er ingen arealer drænet, men alle arealer vandes. 
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, re-
duktionspotentialet er højt, og arealerne afvander til et Natura 2000 område (Vadeha-
vet), som ikke afkaster nitratklasser. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle uden for nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
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Da det er beregnet, at udvaskningen er på samme niveau som et tilsvarende planteavls-
brug, så er det vurderet, at der ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til begræns-
ning af kvælstofudvaskningen. 
 
Beregning af udvaskning er forudsat, at dyretrykket i ansøgt drift fastholdes. Dybstrøelse 
har en højere nitratudvaskning end gylle, fordi udnyttelsesgraden af dybstrøelse er 45 %, 
mens den for kvæggylle og minkgylle er 70 %. Forudsætningen for beregningerne angå-
ende udvaskning af nitrat vil ikke være overholdt, hvis der produceres mere dybstrøelse 
end det, der fremgår af ansøgningen. Dvs. for at sikre, at der ikke sker en forøget ud-
vaskning, stilles der vilkår om, at der ikke må køres mere dybstrøelse end de ansøgte 
9,37 DE ud på arealerne. 
 

8.5 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande 
Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, kan kommunen ikke 
godkende et projekt efter husdyrbrugslovens § 12, hvis det generelle beskyttelsesniveau 
for fosforoverskud i bekendtgørelsens bilag 3, afsnit C, ikke er overholdt. Af bekendtgø-
relsens bilag 3, afsnit C, fremgår bl.a.: 
 
"Kravet til fosforoverskuddet vil afhænge af jordtype, dræningsforhold og fosfortal. Der 
stilles krav til fosforoverskud på drænede lerjorder og lavbundsarealer, herunder dræne-
de og grøftede sandjorder, der afvander til Natura 2000 vandområder, der er overbela-
stet med fosfor. 
 
Hvis der efter gennemførelsen af den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring kan 
dokumenteres fosforbalance for husdyrbruget, stilles der ikke krav med hensyn til fosfor 
uanset bedriftens fosfortal. 
 
I øvrige tilfælde stilles følgende krav til fosforoverskuddet på bedriften. Det skal dog un-
derstreges, at for alle 4 grupper gælder, at det kun omfatter udbringningsarealerne i op-
lande til Natura 2000 områder, der er overbelastet med fosfor. Der henvises til kortmate-
riale, hvoraf disse oplande fremgår (kortværket omfatter ikke oplandene til Natura 2000 
søtyper, som klassificeres som sårbare recipienter): 
 

-
  
For arealer på drænede lerjorder med et fosfortal under Pt 4,0 stilles der ingen krav. 
Fosforoverskuddet må dog ikke være større end harmonireglerne giver mulighed for på 
det pågældende husdyrbrug (Fosforklasse 0). 

-
  
For arealer på drænede lerjorder, hvor fosfortallet er mellem Pt 4,0-6,0, stilles krav 
om, at fosforoverskuddet maksimalt må øges med 4 kg P/ha/år. Fosforoverskuddet må 
dog ikke være større end harmonireglerne giver mulighed for på det pågældende hus-
dyrbrug, og kravet til fosforoverskuddet vil altid være opfyldt hvis fosforoverskuddet 
ikke overstiger 4 kg P/ha/år i efter-situationen (Fosforklasse 1). 

-
  
På lavbundsarealer stilles krav om et maksimalt fosforoverskud på 2 kg P/ha/år. Med 
lavbundsarealer menes lave arealer i forhold til recipient med permanent højtstående 
grundvand, som er detailafvandet ved dræning eller grøftning. Arealerne er dog ikke 
omfattet af kravet, hvis ansøger kan dokumentere ved jordbundsanalyser, at jern-
fosforforholdet (FeBD:PBD-molforholdet) er over 20. Jordbundsanalyserne vedrørende 
Fe/P-forholdet skal udtages af en uvildig instans. (Fosforklasse 2). 

-
  
For arealer på drænede lerjorder, hvor fosfortallet er over Pt 6,0 stilles krav om fosfor-
balance (Fosforklasse 3)." 
 

Det generelle beskyttelsesniveau for fosforoverskud i husdyrgodkendelsesbekendtgørel-
sens bilag 3, afsnit C, suppleres af en adgang for kommunen til i særlige tilfælde at fast-
sætte skærpede vilkår, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 2, eksempelvis i forhold til sårbare 
naturområder med særlig lokal eller regional værdi (f. eks. målsatte søer, grusgravssøer 
og fjorde) uden for Natura 2000. 
 
Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor i handelsgødning. 
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De øvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura 
2000 vandområde, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne. 
 
Redegørelse 
Der tilføres i hhv. etape 1a, 1b og 2 årligt 2.014, 3.616 og 4.801 kg fosfor til markerne i 
ansøgt drift. Ifølge ansøgningen får arealerne derved et fosforoverskud på -6,1, 4,5 og 
12,3 kg P/ha. 
 
Tabel 44: Beregnet P-overskud i etape 1a - uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
Tabel 45: Beregnet P-overskud i etape 1b - uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
Tabel 46: Beregnet P-overskud i etape 2 - uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 
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Samtlige af ejendommens udbringningsarealer er grovsandet jord (JB 1) og ligger i for-
holdsvis fladt terræn uden stærkt skrånende arealer mod vandløb eller sø/mose. 
 
10 af bedriftens arealer ligger helt eller delvist i lavbundsområder. Lavbundsjorde er ud-
strømningsområder for grundvand, og mange lavbundsjorde har derfor permanent højt 
grundvandsspejl. Ved vandmætning af jorden vil iltfrie forhold medvirke til en mikrobiel 
reduktion af jern, hvorved jernet opløses, og fosfor frigives. Lavbundsarealer har derfor 
en større udvaskning af fosfor, end de højereliggende arealer. De 10 udbringningsarea-
lerne er beliggende på lavbundsarealer, der er omfattet af okkerklasse III (lille risiko for 
okkerudledning) eller lavbundsklasse IV (ingen risiko for okkerudledning).  
 
Alle arealerne ligger i opland til Rudbøl Sø, der er et Natura 2000 område. 
 
Da det ikke kan kvantificeres hvor stor en del af fosforoverskuddet, der reelt vil tilføres 
recipienten, må vurderingen af om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet 
eller yderligere, målrettede vilkår, baseres på en vurdering af ”worst case” situationen 
(jf. MST’s digitale vejledning). 
 
Fosfor - vurdering 
 
Ejendommens arealer ligger i oplandet til Rudbøl Sø. 
Oplandet til Rudbøl Sø er     110.000 ha 
Andel af opland, der er dyrket   88.000 ha 
Andel af opland, der er udyrket   22.000 ha 
Udbringningsarealerne udgør af oplandet 151,28 ha 
 
Tabel 47: Beregning af fosforudvaskning til Rudbøl Sø. Beregningerne er lavet ud 
fra etape 2, da fosforoverskuddet her er størst. 

Rudbøl Sø 
Husdyrbrugets oplandsareal 151,28 ha 
Overskud pr. ha 12,3 kg P/ha/år 
% forøgelse i godkendelsesperioden 
(12,3*8/2000)*100 4,92 % 

Worst case udvaskning 1 kg P/ha/år 
Worst case påvirkning fra husdyrbruget 
(1*151,28*0,0492) 7,44 kg/år 

Belastning af vandplanområde 
Kg P fra landbrugsarealet i oplandet til Rudbøl Sø 
(88.000 ha * 0,2 kg P/ha) 

17.600 kg P 

Kg P fra udyrket areal i oplandet til Rudbøl Sø  
(22.000 ha * 0,08 kg P/ha) 1.760 kg P 

Øvrige kilder - 
Samlet belastning 19.360 kg/år 
Husdyrbrugets del 
(7,44/19.360)*100 

0,04 % 

Regnet som eksempel i MST’s elektroniske husdyrvejledning 
(http://www2.mst.dk/wiki/Husdyrvejledning.Fosfor%20-%20Vurdering.ashx#Husdyrvejledning.Fosfor+-
+Vurdering_Konkret_vurdering_af_påvirkning_af_overfladevande_med_fosfor_5) 
 
Det er antaget i forhold til nitratpåvirkningen af vandområder, at en påvirkning af nitrat 
ikke kan måles med de nuværende biologiske målemetoder, hvis påvirkningen er på un-
der 5 % af den samlede påvirkning. Hvis det antages, at grænsen for, at der kan ses en 
påvirkning er den samme for fosfor som for nitrat, kan det for Fogderup Østermark 23 
vurderes, at der ikke skal ske tiltag, der mindsker fosforudledningen til Rudbøl Sø, da 
Fogderup Østermark 23’s belastning vurderes at være 0,04 % af den samlede belastning.  
 
Vurdering 
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Beregningerne ovenfor viser, at husdyrbruget ikke påvirker den målsatte sø i forhold til 
udvaskning af fosfor med over 0,04 % i etape 2. I etape 1 vil procentdelen være noget 
mindre, da udvaskningen her er meget mindre. 
 
På baggrund heraf finder Aabenraa Kommune ikke, at der i den konkrete sag er særlige 
forhold, som kan begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til 
udvaskning af fosfor til vandmiljøet, idet bedriftens arealer ikke afvander til fosforføl-
somme Natura 2000 områder i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk. Der stilles 
ingen yderligere vilkår. 
 

8.6 Natura 2000 kystvandområder 
Redegørelse 
Bedriftens arealer ligger i oplandet til Hvirlå og Lundbæk, som afvander til Vidåsystemet, 
Rudbøl Sø og Vadehavet. I Vidåsystemet er Sønderådalen udpeget som Natura 2000 om-
råde, der udgøres af habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen 
og fuglebeskyttelsesområde F63 Sønderådal. Sønderå leder videre ud i Vidåen og fugle-
beskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen samt habitat- og fug-
lebeskyttelsesområde F57 og H78 Vadehavet, samt Ramsarområde 27. 
 
Vadehavet er angivet som sårbart Natura 2000 område, jf. miljøstyrelsens kortværk. 
 
Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Be-
kendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007) vurderes i forhold til, om 
det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor nævnte habitat og fuglebeskyttelses-
områder. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H78 Vadehavet, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl 
Sø og Magisterkogen, fuglebeskyttelsesområderne F63 Sønderådal, F60 Vidå, Tønder-
marsken og saltvandssøen, F57 Vadehavet og Ramsarområdet 27 indeholder følgende 
naturtyper og arter: 
 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• 3150 Næringsrig sø 
• 3260 Vandløb  
• 7230 Rigkær 

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• Snæbel 
• Flodlampret 
• Bæklampret 
• Dyndsmerling 
• Odder 

 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H78 

• 1110 Sandbanke 

• 1130 Flodmunding 

• 1140 Vadeflade 

• 1150 Lagune 

• 1160 Bugt 

• 1170 Rev 

• 1310 Enårig strandengsvegetation 

• 1320 Vadegræssamfund 

• 1330 Strandeng 

• 2110 Forklit 

• 2250 Enebærklit 

• 2310 Visse-indlandsklit 

• 2330 Græs-indlandsklit 

• 3130 Søbred med småurter 

• 3140 Kransnålalge-sø 

• 3150 Næringsrig sø 

• 3160 Brunvandet sø 

• 3260 Vandløb 

• 4010 Våd hede 

• 6210 Kalkoverdrev 
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• 2120 Hvid klit 

• 2130 Grå/grøn klit 

• 2140 Klithede 

• 2160 Havtornklit 

• 2170 Grårisklit 

• 2180 Skovklit 

• 2190 Klitlavning 

• 6230 Surt overdrev 

• 6410 Tidvis våd eng 

• 7150 Tørvelavning 

• 7230 Rigkær 

• 9190 Stilkege-krat 

• 91D0 Skovbevokset tørvemose 

• 91E0 Elle og Askeskove 

 

Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H78: 
• Havlampret 
• Bæklampret 
• Flodlampret 
• Stavsild 
• Laks 
• Snæbel 
• Marsvin 
• Odder 
• Gråsæl 
• Spættet sæl 

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F63: 

• Mosehornugle 
• Rørdrum 
• Sortterne 
• Rørhøg 
• Hedehøg 
• Engsnarre 

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præste-
krave  

 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 

• Hvidklire 

• Rødben  

• Havørn 

• Blå kærhøg 

 

Flere af arterne og naturtyperne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder. 
F.eks. er snæbel i Vidåsystemet følsomme overfor sandvandring og næringsberigelse af 
vandløbet, idet det kan medføre en skadelig effekt på deres gydepladser, hvis iltindholdet 
nedsættes og bunden belægges med et slam/sandlag. 
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø, kan medføre en hurtigere tilgro-
ning af Magisterkog og Rudbøl Sø sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet, 
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hvilket giver dårligere leveforhold for bl.a. rørdrum (basisanalyse for H90 og Natura 2000 
plan). 
 
Rudbøl Sø er i udkast til vandplan 4.1 klassificeret som ”stærkt modificeret vandområde 
med karakter af sø”. Vidåen, der gennemløber Rudbøl Sø, er ligeledes udpeget som 
stærkt modificeret vandområde. Rudbøl Sø er i udkast til vandplan 4.1 målsat med et 
godt økologisk potentiale (svarende til god økologisk tilstand). Målsætningen er ikke op-
fyldt endnu, da tilstanden er vurderet til at være moderat. Tidsfristen for målopfyldelsen 
er udskudt til efter 2015, da effektvurdering af allerede foretagne indgreb mangler. Der 
har været udført forskellige tiltag for at forbedre søens tilstand, men søen er endnu ikke i 
balance efter indgrebene. Tilstanden må dog ikke forringes. Det skal således sikres, at 
der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Basisanalysen for F63 Sønderådal siger, at vandkvaliteten i Sønderåen gennem de sene-
ste årtier er forbedret, og vandkvaliteten og næringsbelastning anses ikke for at være en 
trussel mod de fugle, der er på udpegningsgrundlaget (Natura 2000-plan, Sønder Ådal, 
område nr. 101). 
 
Ifølge basisanalysen for H78 og F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at 
Vadehavet skal være et ”ikke næringsbelastet område” ikke opfyldt pga. de høje kvæl-
stofkoncentrationer. ”Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion 
af næringsbelastningen med 50 % for kvælstof og 80 % for fosfor i forhold til niveauet i 
begyndelsen af 1989-90, som oprindeligt fastlagt i vandmiljø-handlingsplanen. Dette mål 
er endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være 
nødvendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, natio-
nale og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbe-
lastning gennem en indsats overfor kilderne hertil” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 
2 (s. 37 og 39)). 
 
Ifølge Naturstyrelsens hjemmeside (http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/), 
under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadehavet, beskrives de væsentligste trusler 
mod naturtyperne og arterne i området som værende bl.a. næringsstofbelastningen, in-
tensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding. 
 
I udkast til vandplanen er tilstanden i Vadehavet angivet som ringe til dårlig, hvor Lister 
Dyb er angivet som ringe. Årsagen skyldes for højt indhold af klorofyl (næringsstoffer). 
For at opnå målopfyldelse kræves mindst at tilstanden er god. 
 
Efter § 11, stk. 1, jf. stk. 3, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bkg. nr. 1280 af 8. 
november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer) 
skal der meddeles afslag på en ansøgning om tilladelse eller godkendelse efter husdyr-
brugslovens §§ 10, 11, 12 eller 16, hvis skærpelsen af harmonikravene efter bekendtgø-
relsens bilag 3, afsnit D, ikke kan overholdes (det generelle beskyttelsesniveau for ni-
tratudvaskning). 
 
Selv om kommunen konstaterer, at beskyttelsesniveauet for nitrat efter husdyrgodken-
delsesbekendtgørelsens bilag 3 er overholdt, skal det stadig overvejes, om det generelle 
beskyttelsesniveau er tilstrækkeligt. Der skal således ske en skærpelse af det generelle 
beskyttelsesniveau eller meddeles et afslag, hvis der vil være en virkning på miljøet, som 
ikke er i overensstemmelse med reglerne i habitatbekendtgørelsen (Bkg. nr. 408 af 1. 
maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer). 
 
Før der træffes afgørelse om tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugslovens §§ 10, 
11, 12 eller 16 skal der således efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 6, 
foretages en vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 
Denne vurdering skal fremgå af afgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 4. I bekræf-
tende fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger 
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på det pågældende område under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, jf. ha-
bitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2, og denne konsekvensvurdering skal ligeledes fremgå 
af afgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 4. Viser konsekvensvurderingen, at projektet 
vil skade området, må der ikke gives tilladelse eller godkendelse til det ansøgte, jf. habi-
tatbekendtgørelsens § 7, stk. 2. 
 
Ved vurderingen efter habitatbekendtgørelsen skal kommunen bl.a. inddrage viden fra 
vand- og naturplanerne efter miljømålsloven (Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. septem-
ber 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesom-
råder med senere ændringer). 
 
Jf. Miljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2010 (MKN-130-00166) er det praksis, at 
der ved vurderingen af, om udvaskningen af kvælstof fra en bedrift vil skade et Natura 
2000-område, der er recipient for udvasket kvælstof fra bedriftens arealer, skal tages 
udgangspunkt i de retningslinjer, der findes i Miljøstyrelsens digitale vejledning om god-
kendelse af husdyrbrug samt fortegnelsen over oplysninger fra Det Centrale Husdyr-
brugsregister (CHR) om antallet af husdyr fordelt på de kystvandoplande, der anvendes i 
vandplanlægningen. 
 
Efter vejledningen er det et kriterium (afskæringskriterium pkt. 1), at dyreholdet (antal-
let af DE) i et aktuelt opland ikke har været stigende siden 1. januar 2007. Et yderligere 
kriterium (afskæringskriterium pkt. 2A og 2B) er, at kvælstofudvaskningen fra den an-
søgte bedrift ikke må udgøre 5 % eller mere af den samlede kvælstofudvaskning til det 
aktuelle område, dog 1 % eller mere af den samlede kvælstofudvaskning, hvis udvask-
ningen sker til et vandområde, der er karakteriseret som et lukket bassin og/eller er me-
get lidt eutrofieret. Selv om vejledningens kriterier ikke er overholdt, kan der dog efter 
omstændighederne meddeles godkendelse med skærpede vilkår, jf. Natur- og Miljøkla-
genævnets afgørelse af 24. november 2011 (NMK-133-00068). 
 
Alle bedriftens udbringningsarealer afvander til det internationale naturbeskyttelsesom-
råde nr. 089 Vadehavet, der således modtager udvaskede næringsstoffer fra arealerne. 
Afvandingen sker via deloplandet Lister Dyb, som udgør en del af hovedvandopland Va-
dehavet. 
 
Ifølge Miljøministeriets udkast til vandplan for hovedvandopland Vadehavet er miljømåls-
lovens miljømål "god tilstand" - bl.a. på grund af udvaskningen af kvælstof fra landbrug i 
oplandet - ikke opfyldt i området. Aabenraa Kommune finder derfor, at enhver yderligere 
tilførsel af næringsstof vil forringe mulighederne for at opnå denne målsætning (Effekten 
af øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde. Faglig rapport fra DMU nr. 
787,2010) og bidrage til, at den kumulative påvirkning øges i negativ retning. 
 
Kommunen har derfor foretaget en vurdering af den mulige påvirkning af Lister Dyb, der 
stammer fra kvælstofudvaskning, efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens digitale vejled-
ning om miljøgodkendelse af husdyrbrug i overensstemmelse med Natur- og Miljøklage-
nævnets praksis. 
 
Kommunen har således taget stilling til, om udvaskningen af kvælstof fra udbringnings-
arealerne - set i sammenhæng med andre kilder til kvælstofudledning i oplandet - forrin-
ger tilstanden i vandområdet. Dette kan som udgangspunkt være tilfældet, hvis udviklin-
gen i dyreholdet i oplandet har været stigende siden 2007. Kommunen har ved vurderin-
gen af udviklingen i dyreholdet anvendt Miljøstyrelsens oversigt over udviklingen i hus-
dyrholdet 2007-2012 (http://www.jordbrugsanalyser.dk/webgis/kort.htm). Denne er of-
fentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside den 28. februar 2013. 
 
Det fremgår af Miljøstyrelsens oversigt, at dyreholdet i oplandet til Lister Dyb er steget 
(fra 2007-2012 er stigningen på 3 %, og den lineære regression er signifikant), hvorfor 
det i henhold til vejledningen må lægges til grund, at udvaskningen af kvælstof fra ud-
bringningsarealerne - set i sammenhæng med andre kilder til kvælstofudledning i oplan-
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det, dvs. kumulativt - risikerer at forringe tilstanden i det internationale naturbeskyttel-
sesområde Lister Dyb (Vadehavet). 
 
Det følger af Natur- og Miljøklagenævnets praksis, at det ansøgte projekt herefter kun 
kan godkendes, hvis kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne reduceres til et 
niveau svarende til planteavl, dvs. at udvaskningen af kvælstof fra rodzonen nedbringes 
til et niveau, der svarer til en arealdrift med brug af handelsgødning og et plantesædskif-
te med 10 % efterafgrøder. 
 
Aabenraa Kommune har fra ansøger modtaget beregninger, der viser, at udvaskningen 
fra Fogderup Østermark 23 i det ansøgte projekt ved brug af 7 %, 11 % og 19 % ekstra 
efterafgrøder (hhv. etape 1a, 1b og 2) ikke vil overstige den udvaskning, der ville være, 
hvis Fogderup Østermark 23 blev drevet som et planteavlsbrug, uden brug af husdyr-
gødning. Kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne er således på samme niveau 
som et planteavlsbrug.  
 
Kommunen vurderer derfor, at kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne i det 
ansøgte projekt, ved brug af virkemidler, ikke vil modvirke opfyldelsen af bevaringsmål-
sætningen for Lister Dyb, jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2. 
 
Da det ansøgte husdyrbrug vil have nærmest det samme kvælstofbidrag til Vadehavet 
som et planteavlsbrug, vil det ansøgte ikke i sig selv have en skadevirkning på det aktu-
elle Natura 2000 vandområde. I henhold til Miljøstyrelsens afskæringskriterier, som si-
ger, at husdyrbruget ikke må bidrage med over 5 % af den samlede nitratudvaskning til 
Lister Dyb, vurderer Aabenraa Kommune derfor, at det ansøgte ikke i sig selv har en 
skadevirkning på det aktuelle Natura 2000 område. 
 
Vurdering 
Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. Lister Dyb er karakteriseret 
som et sårbart vandområde og er omfattet af afskæringskriteriet pkt. 1 og 2A, dvs. at en 
skadesvirkning på vandområdet ifølge den elektroniske vejledning kan udelukkes, hvis 
antallet af dyreenheder jf. CHR i oplandet ikke er steget siden 2007, og hvis projektet i 
sig selv udgør mindre end 5 % af den samlede udledning af kvælstof til vandområdet 
eller har en udvaskning svarende til eller lavere end et planteavlsbrug.   
 
Det vurderes derfor samlet for nitrat og fosfor, 

• at husdyrbruget ikke i sig selv påvirker Vadehavet med 5 % eller mere af den 
samlede N-udvaskning,  

• at husdyrbruget ikke i sig selv påvirker Rudbøl Sø eller Vadehavet med 1 % eller 
mere af den samlede P-udvaskning (vurderes med baggrund i beregningerne i af-
snit 8.5) 

• at husdyrbruget har indarbejdet virkemidler (7 %, 11 % eller 19 % ekstra efter-
afgrøder i hhv. etape 1a, 1b og 2) til at nedbringe nitratudvaskningen til minimum 
et niveau svarende til et planteavlsbrug,  

• og at husdyrbruget derfor i kumulation med andre husdyrbrug ikke medfører en 
stigning i nitratudvaskningen.  

 
Der stilles vilkår til de virkemidler, der er benyttet til at nedbringe N-udvaskningen til 
planteavlsniveau (7 %, 11 % og 19 % ekstra efterafgrøder).  
Bedriften vurderes dermed på baggrund af ovenstående hverken i sig selv eller i kumula-
tion med andre projekter at kunne påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt. 
 

8.7 Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bi-
lag IV) 

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
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ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
 
I det følgende vurderes forekomsten af de bilag IV arter, hvor projektområdet ligger in-
denfor eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer 
indenfor de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, Faglig 
rapport fra DMU nr.635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i databa-
serne ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredelses-
område. 
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
har haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere doku-
mentation for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet 
i Danmark. Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede 
marker og skovbevoksede områder. På den baggrund vurderes det som sandsynligt, at 
arten forekommer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning 
eller tilgroning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning 
og ødelæggelse af levestederne i omgivelserne. 
 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både 
før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Vandhuller-
ne i eller grænsende op til udbringningsarealerne er omfattet af randzonelovens beskyt-
telse. 
 
Kommunen vurderer, at randzonerne vil yde vandhullerne beskyttelse mod næringsstof-
fer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne skjul i den tid, yngelen forlader 
vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af projektet ikke vil forværre livsbe-
tingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at supplerende anlæggelse af bræmmer samt 
oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede vandhuller vil for-
bedre livsbetingelserne for arten. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Det er muligt at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre 
dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at supple-
rende anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livs-
betingelserne for arten. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Da løvfrøen har været 
i betydelig fremgang igennem de sidste 10 år, vurderes den ikke truet i Danmark. Løv-
frøen yngler i mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lav-
vandede tidvise vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngleti-
den opholder løvfrøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 
Projektområdet omfatter ikke umiddelbart løvfrøens udbredelsesområde, men det kan 
ikke udelukkes at løvfrøen findes i området. 
 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af supplerende bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbe-
tingelserne for arten. 
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Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, hvorfor den er vurderet ikke truet, dog er den fåtallig i Jylland vest for isrands-
linien. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand men kan uden for yngletiden op-
holde sig i dybere vandhuller og vandhuller med forurenet vand. På land kan den findes 
nær vandhuller under væltede træer o.l. 
 
På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projekt-
områdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og 
yngel. Udsætning og fodring af ænder har samme negative effekt. 
 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at gennem-
førelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at 
anlæggelse af supplerende bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbed-
re livsbetingelserne for arten. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Selv 
om markfirben fortsat synes at gå lidt tilbage, er der ikke dokumentation for en kraftig 
tilbagegang. Den vurderes derfor ikke truet i Danmark. Markfirbenet træffes på steder 
med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave, 
stengærder og på vej- eller jernbaneskråninger. 
 
Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule træer i nærheden af skov. 
Fourageringsområderne er artsafhængige og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermu-
sene æder insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer på in-
sekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller 
levende hegn. 
 
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med bag-
grund i at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og 
eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der 
ikke vil være negative påvirkninger. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og 
søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa 
Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet vil være velegnede som 
levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekomme arter 
som butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander og skrubtudse, der ikke er opført på 
Habitatdirektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse arter gælder de 
samme betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne ovenfor. 
Bjergsalamander er opført på den danske rødliste som sjælden og næsten truet. Rødli-
sten er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sårbare 
eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige paddear-
ter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Danmark 
jf. den seneste revision af rødlisten i 2003-2008. Spidssnudet frø, butsnudet frø, løvfrø, 
løgfrø, grøn frø, skrubtudse og stor – og lille vandsalamander er dog opført på gullisten 
1997 som opmærksomhedskrævende. Gullisten er en oversigt over plante- og dyrearter, 
der er i tilbagegang i Danmark. 
 
Blandt pattedyrene er både odder, hasselmus og ni flagermusarter fredede og opført på 
rødlisten fra 1997. Listen er under revision og opdatering mangler stadig. 
 
Grøn mosaikguldsmed er ligeledes fredet og rødlistet som næsten truet i Danmark jf. 
revision af rødlisten i 2003-2008.  
 
Vurdering 



 

 

93

Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og ud-
spredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekom-
mer i området. 
 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene overholdes, at driften af area-
lerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på 
vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder 
eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne 
være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse 
med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter eller andre fredede eller rødliste-
de arter. 
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9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere 
teknologi 

Redegørelse 
BAT er en central del af miljøgodkendelsen.  
 
BAT = Best Available Techniques.  
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IE-direktivet1, hvoraf fremgår følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektiv teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for mil-
jøet som helhed. 
 
Fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) og fastsættelse af emissi-
onsgrænseværdier for så vidt angår ammoniakemission fra det samlede anlæg 
og fosforindhold i den samlede mængde husdyrgødning produceret på anlægget  
 
Sammenfatning 
Miljøstyrelsen har i maj 2011 udgivet: Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige 
ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) til husdyrbrug med konventionel 
produktion af malkekvæg i gyllebaserede staldsystemer omfattet af husdyrgodkendelses-
lovens § 11 og § 12. Og i februar 2012 udgivet: Fastlæggelse af BAT-
emissionsgrænseværdier for konventionel produktion af svin og malkekvæg udenfor gyl-
lesystemer – supplement til vejledende emissionsgrænseværdier for svin og kvæg i gyl-
lesystemer. Natur- og Miljøklagenævnet har i en principiel afgørelse (NMK-131-00140 af 
12. september 2013) fastsat emissionsgrænseværdier for mink. 
 
Det fremgår heraf, at den bedste tilgængelige teknik (BAT) skal fastlægges med henblik 
på fastsættelse af emissionsgrænseværdier for det samlede anlæg. Ansøger og godken-
delsesmyndighed skal inddrage relevante teknikker og teknologier inden for følgende led 
i produktionskæden: fodring, staldindretning, herunder svovlsyrebehandling og separe-
ring af gylle, biologisk og kemisk luftrensning samt opbevaring af husdyrgødning. 
 
Hvis den faktiske ammoniakemission fra anlægget (det ansøgte projekt) ikke overskrider 
den vejledende emissionsgrænseværdi fastsat for det samlede anlæg, så overholder pro-
jektet husdyrbruglovens krav om, at husdyrbruget skal begrænse ammoniakemissionen 
mest muligt ved anvendelse af BAT. 
 

                                                 
1 Rådets direktiv (2010/75/EU) af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening), EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17 
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Ansøger har metodefrihed til selv at bestemme kombinationen af forskellige teknikker og 
teknologier inden for fodring, staldindretning, herunder svovlsyrebehandling og separe-
ring af gylle, biologisk og kemisk luftrensning samt opbevaring af husdyrgødning, samt 
hvor på anlægget og til hvilke dyretyper teknikkerne og teknologierne ønskes anvendt. 
  
Miljøstyrelsens ”Introduktion til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænse-
værdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for 
husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12” fra 2010 
 
Den bedste tilgængelige teknik (BAT) skal fastlægges med henblik på fastsættelse af 
emissionsgrænseværdier. Ansøger og godkendelsesmyndigheden skal inddrage relevante 
teknikker og teknologier inden for følgende led i produktionskæden: 
 
Anlæg 

• Fodring 
• Staldindretning, herunder svovlsyrebehandling af gylle samt biologisk og kemisk 

luftrensning 
• Opbevaring af husdyrgødning 

 
Udbringningsarealer 

• Udbringning af husdyrgødning 
 
Miljøstyrelsen finder, at en kombination af teknologier og teknikker tilsammen kan udgø-
re den bedste tilgængelige teknik (BAT). Selvom alle led i produktionskæden skal inddra-
ges i vurderingen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) er det vigtigt at understrege, 
at det efter IE-direktivet ikke er noget krav om, at den bedste tilgængelige teknik (BAT) 
for husdyrbrug skal bestå af teknikker og teknologier inden for alle led i produktionskæ-
den. 
 
Miljøstyrelsen udleder af IE-direktivets artikel 8, at den kompetente myndighed meddeler 
en godkendelse for anlægget indeholdende vilkår, der sikrer, at anlægget opfylder kra-
vene i IE-direktivet. Når dette sammenholdes med den kendsgerning, at den bedste til-
gængelige teknik (BAT) ikke skal fastlægges for hvert enkelt led i produktionskæden, 
men som en kombination af teknikker og teknologier, finder Miljøstyrelsen, at emissions-
grænseværdier for de relevante forurenende stoffer efter IE-direktivet skal fastsættes for 
anlægget som sådan. 
 
Miljøstyrelsen finder endvidere, at det er hensigtsmæssigt, at emissionsgrænseværdier 
på baggrund af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for det enkelte forurenende stof 
fastsættes for:  

• Husdyrbrugets anlæg (på baggrund af en vurdering af teknikker og teknologier 
indenfor fodring, staldindretning samt opbevaring/behandling af husdyrgødning)  

• Husdyrbrugets udbringningsarealer (på baggrund af en vurdering af teknikker og 
teknologier indenfor udbringning af husdyrgødning) 

Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at så længe ansøger samlet set overholder den eller 
de af godkendelsesmyndigheden fastsatte emissionsgrænseværdi(er), har ansøgeren ret 
til selv at bestemme: 

• Hvilke teknikker og teknologier som er mest hensigtsmæssige for ansøger at an-
vende i driften af husdyrbruget  

• Hvor på anlægget – både nyetablerede og eksisterende dele af anlægget - ansø-
ger ønsker at anvende teknikker og teknologier til opfyldelse af emissionsgrænse-
værdier. 

 
  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- oplysninger, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 



 

 

96

Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne. Evt. vilkår er stillet 
i afsnit 2. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over, hvilke områder BAT-redegørelsen 
har omfattet og i hvilke afsnit redegørelse og vurdering kan findes. 
 
Tabel 48: BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse og, vurdering  

Staldindretning Afsnit 5.1 

Foder Afsnit 5.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1+5.3+6.2+6.3 

Affald Afsnit 5.9 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser 

Afsnit 5.11 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning Afsnit 6 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 6 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 8 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 8 

Management Se nedenstående 

 
 
Management 
I henhold til BREF dokumentet er det BAT, at træne og uddanne medarbejdere; registre-
re vand- og energiforbrug, foderforbrug, affaldsdannelse, samt anvendelsen af husdyr-
gødning og handelsgødning; udarbejde gødningsplaner; samt have en nødfremgangsmå-
de ved uheld. Aktiviteterne på ejendommen anvender BAT, da: 
 

• Ejer står selv for den daglige drift. Da der ikke er nogen ansatte, er der ikke udar-
bejdet uddannelses- og træningsprogrammer for ansatte. 

• I bedriftens årsrapport registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pestici-
der og handelsgødning.  

• Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. 
• Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. 
• Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften, hvor såvel for-

brug af handelsgødning som husdyrgødning dokumenteres. 
• Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at 

minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. 
• Der er udarbejdet en Beredskabsplan for nødfremgangsmåde til at håndtere ikke 

planlagte hændelser (uheld, brand m.m.) 
 
Management for minkfarme er i vid udstrækning beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1428 om 
Pelsdyrfarme med tilhørende Vejledning om pelsdyrfarme 25. marts 2004 og Bekendtgø-
relse nr. 1734 om beskyttelse af pelsdyr. De to bekendtgørelser giver retningslinjerne for 
driften af minkfarme med hensyn til miljøforhold og husning af dyrene. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra ovennævnte redegørelse, at ansøger lever op til BAT 
inden for management. 
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10  Alternative muligheder og 0-alternativet  
 
Alternative muligheder 
Den ansøgte ændring af dyrehold sker delvist i eksisterende bygninger og handler derfor 
også om at udnytte de eksisterende rammer bedst muligt.  
 
Målet med den ansøgte drift er at etablere en bedrift, der kan forenes med familieliv. 
 
Efter ændringen vil der ikke være dyrehold i bygningerne nord for Fogderup Østermark. 
Dyreholdet vil være samlet syd for vejen. Der opføres minkhaller øst for den eksisterende 
løsdriftstald. Placeringen er valgt for at holde staldbygningerne samlet og undgå at byg-
ningerne ligger spredt i landskabet. 
 
0-alternativet 
Såfremt der ikke kan gives tilladelse til den ønskede produktion, ønskes en dialog med 
kommunen om, hvad der skal til, for at der kan meddeles godkendelse. Er en godkendel-
se udelukket vil produktionen sandsynligvis fortsætte uændret i de nuværende slidte 
bygninger, eller der vil blive ansøgt om tilladelse til en udvidelse af kvægproduktion i nye 
bygninger. 
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Hvad angår ophør af driften af husdyrbruget vil der blive sikret, at de nødvendige foran-
staltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage i tilfreds-
stillende tilstand. Her tænkes der på bortskaffelse af oplagret husdyrgødning, affald, ma-
skiner og andet materiel. Såfremt der på ophørstidspunktet måtte være gyllebeholdere, 
der er opført uden tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal, vil gyllebeholderen blive 
fjernet, når den ikke længere er i drift. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår om, at driftsherren senest fire 
uger efter ophør, skal kontakte Aabenraa Kommune med henblik på vejledning om nød-
vendige foranstaltninger for at undgå forurening og gener fra det nedlagte anlæg. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at ovennævnte tiltag er tilstrækkelige til at undgå forure-
ning og gener og til at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for ek-
sempelvis rotter.  
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
I bedriftens årsrapport registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider og 
handelsgødning.  
 
Ved det daglige opsyn og fastlagte rutiner, overvåges dyr, anlæg og diverse installationer 
og andet materiel. Slidte dele repareres eller udskiftes løbende.  
 
Indtil dyreholdet kommer op på 1.000 minktæver, er der stillet vilkår om at få taget fo-
deranalyser, og at få udarbejdet foderplaner til kvierne så foderplanen afpasses grovfo-
derets sammensætning og kvalitet. 
 
Det tilstræbes, at alt grovfoder opbevares i plansiloanlægget i foderladen. Der kan være 
behov for at opbevare en mindre del i markstak. Der er stillet vilkår til opbevaring af en-
silage i markstak.  
 
Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften, hvor såvel forbrug af 
handelsgødning som husdyrgødning dokumenteres. Udbringning af husdyrgødningen af-
passes afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af handelsgødning. 
 
Ved udbringning af husdyrgødning vil gødningsplanen blive fulgt.  
 
Gylletankene tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse. Tanken er til-
meldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver 
kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.  
 
Der føres logbog over gyllebeholdernes flydelag osv., og der noteres når der køres gylle 
ud, hvor flydelaget brydes. Der kontrolleres om flydelaget gendannes, ellers reetableres 
dette. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af ovenstående og med de stillede vilkår om 
dokumentation og egenkontrol samt de generelle regler i lovgivningen, at egenkontrol og 
dokumentation er tilstrækkeligt dækkende for produktionen. 
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13  Klagevejledning 
Miljøgodkendelsen er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør af 
lovens § 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig, og den skal sendes til Aabenraa Kommune, Team Miljø & 
Team Natur, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa 
Kommune skal, hvis kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt 
ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljø-
klagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 11. november 2014 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag 
den 9. december 2014, der er dagen for klagefristens udløb, og inden for normal kontor-
tids ophør kl. 15:00. 
 
Du kan også sende klagen via den digitale klageportal, som du finder på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk med den samme tidsfrist som nævnt ovenfor.  
 
Miljøministeriet har anmodet Aabenraa Kommune om at oplyse, at ”for behandling af 
klagesager, der indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet, herunder anmodninger om 
genoptagelse, skal klager betale et gebyr på 500 kr. [2012-niveau]. 
 
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet 
har modtaget klagen fra Aabenraa Kommune. Klager skal benytte denne opkrævning ved 
indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. 
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modta-
get. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 da-
ge, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside. 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3)  klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 
 fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod 
at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at 
klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.” 
 
Aabenraa kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage over en § 11 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning med mindre Natur – 
og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
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Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevæ-

gelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85 
• Lokale foreninger og organisationer, lovens § 86 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens § 87 

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
er offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede har ifølge Forvaltningslovens § 9 ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Miljø & Natur. 
 
Udkastet til miljøgodkendelse til kommentering i 3 uger – fra torsdag den 9. oktober 
2014 til torsdag den 30. oktober 2014 kl. 17:00 - er blevet sendt til nedenstående: 
 

• Ansøgerne, Bakkehøjvej 1, 6372 Bylderup-Bov 
• Nabo og ejer, Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup-Bov 
• Nabo, Fogderup Østermark 15, 6372 Bylderup-Bov 
• Nabo, Fogderup Østermark 19, 6372 Bylderup-Bov 
• Nabo, Bakkehøjvej 5, 6372 Bylderup-Bov 
• Miljørådgiver, Sønderjysk Landboforening, bm@slf.dk 

 
 
 
 
Afgørelse om miljøgodkendelsen er blevet sendt til nedenstående: 
 

• Ansøgerne, Bakkehøjvej 1, 6372 Bylderup-Bov 
• Ejer, Fogderup Østermark 23, 6372 Bylderup-Bov 
• Nabo, der har kommenteret udkastet, Fogderup Østermark 19, 6372 Bylderup-

Bov 
• Nabo, der har kommenteret udkastet, Bakkehøjvej 5, 6372 Bylderup-Bov 
• Miljørådgiver, Sønderjysk Landboforening, bm@slf.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnaabenraa-sager@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 11 godkendelse, skemanr. 58513, version 7, 

1.1. Prosatekst til ansøgning 
1.2. Situationsplan a og b 
1.3. Kort med opbevaring 
1.4. Afløbsskitse 
1.5. Tegning Intern transport 
1.6. BAT-beregning for ammoniakreduktion 
1.7. Kapacitetsberegning 
1.8. Beredskabsplan 
1.9. Fuldmagt 
1.10. Beregninger etape 1, scenarieberegning 67713, version 0 

a. Lavt dyretryk og 7 pct. efterafgrøder 
b. Alm. dyretryk og 11 pct. efterafgrøder  

 
2. Konsekvensområde for lugt 

 
3. Oversigtskort i 1:10.000 og 1:30.000, der viser husdyrbrugets lokalisering 
 
4. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse af 23. oktober 2014 fra naboerne på 

Fogderup Østermark 19, 6372 Bylderup-Bov 
 

5. Aabenraa Kommunes svar på kommentarerne i bilag 4 
 

6. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse af 28. oktober 2014 fra naboen på Bak-
kehøjvej 5, 6372 Bylderup-Bov 

 
7. Aabenraa Kommunes svar på kommentarerne i bilag 6  


























































































































































































































































