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Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af kvægbruget ”Søderup Kongsgaard”, Søde-

rupvej 20, 6230 Rødekro, matr.nr. 3 m.fl. Søderup, Hjordkær m.fl. 

 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur har den 20. april 2015 meddelt tillæg nr. 
1 til miljøgodkendelsen af kvægbruget ”Søderup Kongsgaard”, Søderupvej 20, 6230 Rø-
dekro, jf. § 12, stk. 3 i husdyrbrugloven1. 
 
Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen omfatter den i miljøgodkendelsen årlige produktion med neden-
stående ændringer (Husdyrbrugets samlede årlige miljøgodkendte produktion ændres ikke): 

• 25 årsopdræt, tung race (0-6 mdr.) flyttes fra ST-234364 til ST-234372. 
• 130 producerede tyrekalve, tung race (55-100 kg) flyttes fra ST-234364 til ST-234372. 

 
Tillæg nr. 1 omfatter de i miljøgodkendelsen værende stalde, gødnings- og ensilageopbevarings-
anlæg samt øvrige faste konstruktioner med nedenstående ændringer. Stald- og lagernumrene 
henviser til tillæggets bilag 1. Se endvidere bilag 2. 

• ST-234372, ”Ny plads til kalve”. 
• Der etableres ikke en barriere vest og syd for gyllebeholder LA-159328. 
• Der etableres en barriere nord og øst for det kommende forsinkelsesbassin, jf. bilag 1.4. 
• Der etableres et anlæg til udsprinkling af ensilagesaft og restvand med tilhørende jordfast 

trykledning og til 3 hydranter, jf. bilag 1.5. 
 
Aabenraa Kommune meddeler dispensation fra afstandskravet på 15 m til den offentlige vej Hjol-
derupvej, matr.nr. 7000a Søderup, Hjordkær, så pladsen til kalvehytter, ST-234372, kan etable-
res umiddelbart vest for vejen, jf. § 9, stk. 3 i husdyrbrugloven. 
 
Tillæg nr. 1 kan i sin helhed ses nedenstående. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 
 

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

                                           
1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgod-
kendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer 



 

• 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. 

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenæv-
net. Du skal klage via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et 
gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive frita-
get for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndig-
hed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen 
til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 
 
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 21. april 2015 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, den 19. maj 2015, 
der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Der kan i øvrigt henvises til tillæggets afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Tina Ketelsen 
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Datablad 
Titel: Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af kvægbruget ”Søderup 

Kongsgaard”, Søderupvej 20, 6230 Rødekro. Tillæg nr. 1 medde-
les i medfør af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. § 
12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. 

 
Godkendelsesdato: 20. april 2015 
 
Ansøger: Peter Hell, Søderupvej 20, 6230 Rødekro 
 
Telefonnr.: 74 66 61 99 
 
Mobilnummer: 28 35 61 99 
 
E-mail: Soederupgaard@bbsyd.dk 
 
Ejer af ejendommen: Peter Hell, Søderupvej 20, 6230 Rødekro 
 
Kontaktperson: Peter Hell, Søderupvej 20, 6230 Rødekro 
 
Husdyrbrugets navn: Søderup Kongsgaard 
 
Ejendomsnr.: 5800009767 
 
Matr.nr. og ejerlav: 3 m.fl. Søderup, Hjordkær m.fl. 
 
CVR nr.: 12681003 
 

Arealerne drives i en anden virksomhed, der er registreret som et 
interessentskab under navnet ”Hell Markbrug I/S”. Virksomheden 
har CVR-nr. 28408900, og den har branchekoden ”11100 Dyrk-
ning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø”. Inte-
ressenterne er Peter Hell og Anders Bonde Hell, begge Søderup-
vej 20, 6230 Rødekro. Virksomheden (CVR-nr. 28408900) delta-
ger i en produktionsmæssig sammenhæng med denne miljøgod-
kendte virksomhed (CVR-nr. 12681003) 

 
CVR/p nr.: 1011185300 
 
CHR nr.: 48094, besætningsnr. 48094 og 3040 
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme: Kvægbesætning med CHR-nr. 48076 på Kassøvej 20, Sdr. Ønlev, 

6230 Rødekro. 
 
Miljørådgiver: Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, tlf. 

74365079, E-mail bbp@landbosyd.dk 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
   
Sagsbehandler, miljø: Lars Paulsen 
 
Kvalitetssikring, miljø: Lene Kragh Møller 
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Sagsbehandler, natur: Tina L. Hjørne 
 
Kvalitetssikring, natur: Morten Hansen 
 
Sagsnr: 14/21947, dok. 77 
 
Høring myndigheder: Ingen 
 
Øvrige afgørelser: Ny § 16 arealgodkendelse af Hell Markbrug I/S 
 
Afgørelser: 24. maj 2012 meddelt § 12, stk. 2 miljøgodkendelse 
 5. juli 2013 meddelt § 16 arealgodkendelse 
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Del I – Resumé og vilkår 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om tillægsgodkendelse 

Peter Hell har ansøgt om tillægsgodkendelse til ændring af kvægbruget ”Søderup Kongs-
gaard” beliggende Søderupvej 20, 6230 Rødekro. Ejendommens matr.nr. er 3 m.fl. Søde-
rup, Hjordkær m.fl.. Ejendommens ejendomsnr. er 5800009767. Ejendommen er omfat-
tet af CVR-nr. 12681003. 
 
Ansøgningerne er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøg-
ningssystem, og hovedansøgningen har skemanr. 68508. Ansøgningen er første gang 
indsendt den 2. september 2014. Aabenraa kommune har modtaget den endelige version 
7 den 21. januar 2015. Ansøgningen fremgår af bilag 1. Der er ingen beregninger, der 
viser ændringerne fra den oprindelige miljøgodkendelses NU-drift til denne tillægsgod-
kendelses ansøgt drift, da dyrehold og staldsystemer ikke bliver ændret. 
 
Husdyrbruget blev miljøgodkendt den 24. maj 2012, jf. § 12, stk. 2 i husdyrbrugloven. 
 
Ansøgningen vedrører primært en retlig lovliggørelse og ændring af en betonplads til kal-
vehytter. 
 
Tidsplan for udvidelsen: 
Ændringerne forventes gennemført umiddelbart efter meddelelse af tillægsgodkendelsen. 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 

Produktion og arealer 
Dyreholdets omfang og sammensætning ændres ikke i forhold til den gældende miljø-
godkendelse af malkekvægbruget beliggende Søderupvej 20, 6230 Rødekro. Ændringen 
vedrører alene en ændret placering af hytter til småkalve. 
 
Der er ingen arealer tilknyttet produktionen, da alt produceret husdyrgødning afsættes til 
1 gylleaftale og biogasanlæg. I alt afsættes der 465,83 DE med 45.516 kg N/planperiode 
og 6.796 kg P/planperiode fra ejendommen. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Ejendommen er beliggende i det åbne land i landzone og vest for landsbyen Hjordkær. 
Ejendommen er en af 4 ejendomme, hvoraf de 3 er noteret med landbrugspligt, i Søde-
rup. 
  
Der er etableret en mobilsendemast umiddelbart nord for anlægget. Øst for anlægget er 
der en nord-syd gående højspændingsledning. 
 
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. 
Aabenraa kommune har ikke udpeget § 7 arealer i umiddelbar nærhed af ejendommen. 
 
Den miljøgodkendte stald til småkalve og tyrekalve er endnu ikke etableret. Dyreholdet 
flyttes fra stalden til en eksisterende betonplads. Betonpladsen ligger i tilknytning til de 
eksisterende bygninger. Alle bygninger ligger inden for det hidtidige bebyggelsesareal. 
 
Byggeriet vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens fortsatte drift 
og udvikling som en ejendom med en effektiv og rationel mælkeproduktion.  
 
Der er ca. 125 m fra den nye betonplads til den nærmeste nabobeboelse Søderupvej 24, 
6230 Rødekro. Nabobeboelsen er beliggende syd for anlægget. Ejendommen er ikke no-
teret med landbrugspligt efter landbrugslovens regler, og ejendommen ejes ikke af 
driftsherren. 
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Der er mere end 1.250 m fra den nye betonplads til den nærmeste samlede bebyggelse i 
landzone. 
 
Der er ca. 1.250 m fra den nye betonplads til den nærmeste byzone, der er Hjordkær. 
Byzonen er beliggende nord-øst for anlægget. 
 
Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Dyreholdet består af malkekøer, opdræt og tyrekalve, tung race. Alle køer og alt opdræt 
er på stald hele året. Der er således omtrent det samme antal dyr i staldene hele året. 
Tyrekalvenes vægt ved salg er ca. 100 kg. 
 
Den tidligere miljøgodkendte stald til småkalve og tyrekalve er endnu ikke etableret. Dy-
reholdet flyttes til en betonplads til kalvehytter til småkalve og tyrekalve. 
 
Staldsystemerne er de samme som i den gældende miljøgodkendelse, hvor BAT er blevet 
vurderet. 
 
Opbevaring, håndtering og udbringning af husdyrgødning overholder alle de generelle 
regler. 
 
Forurening og gener fra husdyrbruget 
De beregnede lugtgeneafstande er 95 m til en enkelt bolig beliggende på en ejendom 
uden landbrugspligt, 223 m til samlet bebyggelse og 336 m til byzone. 
 
Der er ikke andre husdyrbrug med mere end 75 DE inden for 300 meter fra byzone eller 
samlet bebyggelse eller 100 meter fra nabobebyggelse. Der er ingen kumulation for så 
vidt angår lugt fra andre staldanlæg på andre ejendomme. 
 
Det teoretisk beregnede konsekvensområde for lugtemission, inden for hvilket lugt kan 
registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til gene, er beregnet ved an-
vendelse af formlen 1,6*(LE/s0,6). For det ansøgte projekt er konsekvensområdet for lug-
temission beregnet til 378 m. 
 
Der kan forekomme gener i forbindelse med transporter til og fra anlægget samt støj, 
støv og lys fra anlægget. 
 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak fra stald og lager i forhold til reference-
staldsystemet i 2005/2006 korrigeret for ny viden om indlejring og ammoniaktabet fra 
disse staldsystemer er 30 %. Ammoniakemissionen er 732 kg N/år mindre end det gene-
relle reduktionskrav. 
 
Påvirkninger fra arealerne 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der er ingen særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 kategori 1 og kategori 2 i 
lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. inden for en afstand af 1.000 m fra anlæg-
get. 
 
Nærmeste naturområde beskyttet efter § 7 kategori 3 er beliggende ca. 790 m vest for 
staldene. Der er tale om et område, der er udpeget som potentiel ammoniakfølsom skov.  
 
Anlægget ligger ca. 4,6 km øst for Bolderslev Skov og Uge Skov, som udgør EF-
habitatområde nr. H85. 
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet er ikke beregnet, da alt husdyrgødningen 
afsættes til gylleaftaler og biogas. 
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Alternative muligheder og 0-alternativet 
Anlæggets placering og indretning er blevet vurderet og fastlagt i den gældende miljø-
godkendelse. Den nye betonplads til småkalve er den tidligere plads, som ikke er blevet 
nedlagt. Pladsen ligger i tilknytning til den eksisterende kostald og lade. 
 
0-alternativet er ikke realistisk på nuværende tidspunkt. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune har vurderet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen og generne fra husdyrbrugets anlæg og 
arealer ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Kommunen vurderer endvide-
re, at husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, så-
fremt vilkårene i godkendelsen overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Søde-
rupvej 20, 6230 Rødekro. Der er ikke meddelt byggetilladelse eller andre tilladel-
ser/godkendelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 

1.3 Offentlighed 

Ansøgningen om tillæg nr. 1 har ikke været offentligt annonceret, da Aabenraa Kommu-
ne har vurderet, at ændringerne ikke kan medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, jf. 
§ 55, stk. 2 i husdyrbrugloven. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev er ikke blevet orienteret om ansøgningen. 
 
Ansøgning om og udkast til tillæg nr. 1 blev den 2. marts 2015 sendt til ansøger, nabo, 
andre berørte og parter. Modtagerne fremgår af listen over de klageberettigede i afsnit 4 
”Klagevejledning”. Der var en frist på 3 uger til at fremsende kommentarer til ansøgnin-
gen og udkastet. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkast til tillæg nr. 1. 
 
Det meddelte tillæg nr. 1 bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemme-
side tirsdag, den 21. april 2015, og afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede 
listet i afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
 

1.4 Meddelelse af tillæg nr. 1 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler tillæg nr. 1 til miljøgodkendel-
sen i henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
med senere ændringer til kvægbruget ”Søderup Kongsgaard”, Søderupvej 20, 6230 Rø-
dekro. 
 
Ejendommens samlede årlige miljøgodkendte produktion ændres ikke. 

• 25 årsopdræt, tung race (0-6 mdr.) flyttes fra ST-234364 til ST-234372. 
• 130 producerede tyrekalve, tung race (55-100 kg) flyttes fra ST-234364 til ST-

234372. 
 
Tillæg nr. 1 omfatter de i miljøgodkendelsen værende stalde, gødnings- og ensilageoop-
bevaringsanlæg samt øvrige faste konstruktioner med nedenstående ændringer. Stald- 
og lagernumrene henviser til vedlagte bilag 1. Se endvidere bilag 2. 

• ST-234372, ”Ny plads til kalve”. 
• Der etableres ikke en barriere vest og syd for gyllebeholder LA-159328. 
• Der etableres en barriere nord og øst for det kommende forsinkelsesbassin, jf. bi-

lag 1.4. 
• Der etableres et anlæg til udsprinkling af ensilagesaft og restvand med tilhørende 

jordfast trykledning og til 3 hydranter, jf. bilag 1.5. 
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Aabenraa Kommune meddeler dispensation fra afstandskravet på 15 m til den offentlige 
vej Hjolderupvej, matr.nr. 7000a Søderup, Hjordkær, så pladsen til kalvehytter, ST-
234372, kan etableres umiddelbart vest for vejen, jf. § 9, stk. 3 i husdyrbrugloven. 
 
Det kan oplyses, at dette tillæg nr. 1 ikke omfatter byggetilladelse eller andre tilladel-
ser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Tillæg nr. 1 og milgøgodkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på 
kvægbruget Søderupvej 20, 6230 Rødekro. 
 
Tillæg nr. 1 meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljø-

godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og  
• i henhold til de fastsatte vilkår. 

 
Tillæg nr. 1 gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af hus-
dyrbruget, før det 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 
• ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, arts-

fredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart 
op til husdyrbrugets arealer, og 

• ikke vil have væsentlige virkninger på de landskabelige værdier. 
 
 
Den 20. april 2015 
 
 
 
 
Lars Paulsen    Tina L. Hjørne 
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Cand.agro., ph.d.   Biolog 
Direkte 73 76 81 00   Direkte 73 76 72 84 
lpa@aabenraa.dk   tlh@aabenraa.dk 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Kultur, Miljø & Erhverv   Kultur, Miljø & Erhverv 
Team Miljø    Team Natur 
Skelbækvej 2   Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa   6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
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2 Vilkår 

2.1 Generelle forhold 

Nedenstående nummerering af vilkårene følger nummereringen af vilkårene i den gæl-
dende miljøgodkendelse fra den 24. maj 2012. 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 

Vilkår 1 ændres til: 
Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplys-
ninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 68508, version 
7 modtaget i Aabenraa Kommune den 21. januar 2015 og med de vilkår, der frem-
går af dette tillæg nr. 1 og den gældende miljøgodkendelse fra den 24. maj 2012. 

 
Gyldighed 

Nyt vilkår 3a: 
Tillæg nr. 1 bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet inden 2 år regnet fra datoen for 
meddelelsen af tillægget. 

 
Nyt vilkår 3b: 

Tillæg nr. 1 må ikke tages i brug, for de dyreenheder der ligger over 298,35 DE, før 
der foreligger en skriftlig aftale om afsætning af dyreenhederne til en godkendt 
modtager af husdyrgødningen. 

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

Bygge- og beskyttelseslinjer 
Nyt vilkår 4a 

Stald ST-234372 ”Ny plads til kalve” må ikke etableres inden for 2 m til den offent-
lig vej Hjolderupvej, matr.nr. 7000a Søderup, Hjordkær. 

 
Nyt vilkår 4b: 

Stald ST-234372 ”Ny plads til kalve” skal mod øst tydeligt afmærkes med mindst 2 
markeringspæle ud mod Hjolderupvej, jf. bilag 3. Markeringspælenes farve skal en-
ten være gul, rød eller orange, de skal have en højde på mindst 150 cm over ter-
ræn, og de skal være forsynet med tydelige refleksbånd. 

 
Placering i landskabet 

Nyt vilkår 4c: 
Stald ST-234372 ”Ny plads til kalve” må kun opføres i de materialer, dimensioner 
og farvevalg, der er beskrevet i tillæggets tabel 3. 

 
Vilkår 5 ophæves. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

Husdyrhold og staldindretning 
Vilkår 8 ændres til: 

Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må 
pr. planperiode ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel dog med mu-
lighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 9. Staldsystemet i de enkelte afsnit skal 
ligeledes være som angivet i tabellen herunder. Dyreenhedsomregningsfaktoren 
fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014 om erhvervsmæssigt 
dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregnings-
faktorer er det antallet af individer, der gælder. 
 

Stald 
ST- 

Dyrehold 
Tung race 

Staldsystem Vægt/alder/ 
ydelse 

Antal dyr 
(Antal 

stipladser) 
DE 

234357 årskøer Dybstrøelse 
(hele arealet) 

9.375 kg 
EKM 20 26,79 



 

 

13

Stald 
ST- 

Dyrehold 
Tung race 

Staldsystem Vægt/alder/ 
ydelse 

Antal dyr 
(Antal 

stipladser) 
DE 

234358 årssmåkalve Dybstrøelse 
(hele arealet) 0-6 mdr. 25 6,76 

234359 tyrekalve Dybstrøelse 
(hele arealet) 40-55 kg 130 1,27 

234359 årssmåkalve Dybstrøelse 
(hele arealet) 0-6 mdr. 12 3,24 

234360 årskøer 

Sengestald 
med spalter 

(kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

9.375 kg 
EKM 

210 281,34 

234360 årskvier 

Sengestald 
med spalter 

(kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

6-25 mdr. 57 27,53 

234361 årskvier Dybstrøelse 
(hele arealet) 6-25 mdr. 46 (45) 22,22 

234361 årskøer Dybstrøelse 
(hele arealet) 

9.375 kg 
EKM 

30 40,19 

234362 årskvier 

Sengestald 
med spalter 

(kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

6-25 95 45,89 

234364 tyrekalve Dybstrøelse 
(hele arealet) - 0 0 

234364 årssmåkalve Dybstrøelse 
(hele arealet) - 0 0 

234372 årssmåkalve Dybstrøelse 
(hele arealet) 0-6 mdr. 25 6,76 

234372 tyrekalve Dybstrøelse 
(hele arealet) 55-100 kg 130 (25) 3,82 

I alt     465,83 

 
Vilkår 10 ændres til: 

Beregningen af antal dyreenheder i malkekøer tung race er sket ud fra en gennem-
snitlig mælkeydelse på 9.375 kg EKM pr. årsko. Såfremt mælkeydelsen overstiger 
dette, skal der ske en tilsvarende reduktion i antallet af malkekøer, så det tilladte 
antal dyreenheder i malkekøer ikke overstiger 322 DE pr. planperiode efter de nu-
gældende omregningsfaktorer. 

 
Nyt vilkår 10a: 

Såfremt den gennemsnitlige mælkeydelse er mindre end 9.375 kg EKM pr. årsko 
pr. planperiode, så kan den mindre mælkeydelse ikke ændres til flere årskøer. 

 
Nyt vilkår 12a: 

Alle anlæg til skabning af spalterne i staldene ST-234360 og ST-234362 skal være 
forsynet med timer. 

 
Nyt vilkår 14a: 

Staldsystemet i stald ST-234372 skal være ”Dybstrøelse (hele arealet)”. 
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Nyt vilkår 14b: 
Der skal i stald ST-234372 strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sik-
rer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 

 
Rengøring af stalde og god staldhygiejne 

Nyt vilkår 23a: 
Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at 
sengebåse og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at 
støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene. 

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

Vilkår 30 ophæves. 
 

Vilkår 31 ændres til: 
Ensilagesaft og restvand fra ensilagesiloerne 15, 16 og 17, samt det regnvand, der 
falder på det sammenhængende og befæstede køreareal syd for ensilagesiloerne og 
foderlade (bygning 2), skal føres til separat beholder, hvorfra vandet enten skal 
sprinkles ud eller føres til gyllebeholder LA-159328, jf. bilag 1.3 og 1.5. Det samle-
de område er benævnt ”B”, jf. bilag 3. 

 
Vilkår 32 ændres til: 

Det regnvand, der falder på møddingspladsen LA-159329, ensilagesiloerne 6 og 13, 
betonpladserne til kalvehytterne ST-234359 og ST-234372 samt det sammenhæn-
gende og befæstede køreareal mod syd, skal føres til gyllebeholder LA-159327, jf. 
bilag 1.3. Det samlede område er benævnt ”A”, jf. bilag 3. 

 
Nyt vilkår 32a: 

Der skal etableres en vold eller et bump mellem områderne A og B, jf. bilag 3, så 
det sikres, at det regnvand, der falder på område A, føres til gyllebeholder LA-
159327, og at det regnvand, der falder på område B, føres til separat opsamlings-
beholder. 

 
Nyt vilkår 32b: 

Der skal etableres opkante, volde eller bump, så det sikres, at det regnvand, der 
falder på områderne A og B, jf. bilag 3, ikke kan løbe ud på de tilstødende arealer. 
Der hvor områderne naturligt afgrænses af bygninger eller siloelementer, skal der 
ikke etableres opkante, volde eller bump. 

 
Nyt vilkår 32c: 

Område A og område B, jf. bilag 3, skal udføres således, at der kan bortledes en 
vandmængde pr. time svarende til mindst 72 mm nedbør. Det svarer til, at den di-
mensionsgivende regnintensitet, der benyttes til at dimensionere afløb og rør, skal 
være mindst 0,020 l/s pr. m2. 

 
Driftsforstyrrelser og uheld 

Vilkår 42 ændres til: 
Der skal etableres en barriere som en jordvold nord og øst for det kommende for-
sinkelsesbassin som markeret på bilag 1.4. Barrierens øverste kant skal mindst væ-
re 34 meter over havet. Barrieren skal etableres samtidig med forsinkelsesbassinet. 
Senest den 31. december året efter etablering af barrieren, skal der være etableret 
afskærmende beplantning omkring barrieren eller på selve barrieren. Den afskær-
mende beplantning skal bestå af naturligt hjemmehørende løvtræarter eller buske. 
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2.4 Gødningsproduktion og –håndtering 

Gødningstyper og mængder 
Vilkår 45 ændres til: 

Mængden af dybstrøelse må efter udvidelsen maksimalt antage 111,07 DE. Dyre-
enhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 
2014 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 

 
Anden organisk gødning 

Vilkår 49 ophæves. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Vilkår 54 ophæves. 

2.5 Påvirkninger fra arealerne 

Udbringningsarealerne 
Vilkår 64 ændres til: 

Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 193,02 ha 
udbringningsareal, som fremgår med blåt af nedenstående kort og såfremt alle are-
alerne er godkendt til at modtage husdyrgødning.

 
 

Nyt vilkår 64a: 
Der skal foreligge skriftlige aftaler på afsætning af husdyrgødning af mindst 1 års 
varighed. 

 
Nyt vilkår 64b: 

Husdyrbruget skal afsætte alt produceret husdyrgødning svarende til 45.516,05 kg 
N og 6.795,74 kg P svarende til 465,83 DE til godkendte modtagere. Mod forudgå-
ende anmeldelse til Aabenraa Kommune kan der skiftes mellem godkendte modta-
gere. 

2.6 Husdyrbrugets ophør 

Vilkår 65 ændres til: 
Driftsherren skal senest fire uger efter ophør af alle aktiviteter på husdyrbruget 
kontakte Aabenraa Kommune med henblik på vejledning om nødvendige foranstalt-
ninger for at undgå forureningsfare fra de ophørte aktiviteter. 
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2.7 Egenkontrol og dokumentation 

Generelt 
Nyt vilkår 67a: 

Driftsherren skal føre en logbog eller en produktionskontrol for at dokumentere 
overholdelse af vilkår 8. Følgende skal fremgå af logbogen eller produktionskontrol-
len: 
- antal årskøer, tung race/Jersey, antal kg EKM/årsko 
- antal årsopdræt 0-6 mdr., tung race/Jersey, alder ved indgang/afgang 
- antal årsopdræt 6-25 mdr., tung race/Jersey, alder ved indgang/afgang 
- antal producerede tyrekalve, tung race/Jersey, vægt ved indgang/afgang. 
Anvendes produktionskontrol som dokumentation, så skal produktionskontrollen 
følge planåret (1. august til 31. juli). Produktionskontrollen skal være udarbejdet 
senest 3 måneder efter afslutningen af planåret. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget har en samlet årlig produktion, der er større end 250 dyreenheder. Det har 
ikke aktiviteter omfattet af husdyrbruglovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. Husdyrbruget er om-
fattet af § 12 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. Husdyrbruget er godkendelsespligtigt, og 
Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en tillægsgodkendelse vurdere, om 
ændringen 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 EF-habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere, om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, og at kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. Kommunen skal endvidere foretage en samlet vurdering af alle 
etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden den 1. januar 2007 på husdyr-
bruget, inklusive bedriftens arealer, dog højst over en 8-årig periode. 
 
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgningen er første gang indsendt den 2. september 2014, hvilket betyder, at 
ammoniakemissionen skal reduceres med 30 % i forhold til det fastsatte bedste staldsy-
stem. 
 
Dette tillæg nr. 1 fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af det eksisteren-
de og miljøgodkendte 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 
Tillæg nr. 1 og miljøgodkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på 
kvægbruget Søderupvej 20, 6230 Rødekro med ejendoms nr. 5800009767. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 48094, besæt-
ningsnr. 48094 og 3040, og virksomhedens CVR nr. er 12681003. 
 
Tillæg nr. 1 er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema nummer 
68508, version 7, modtaget i Aabenraa Kommune den 21. januar 2015. Ansøgningen 
med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som 
bilag 1. 
 

3.2 Meddelelsespligt 

Tillæg nr. 1 og miljøgodkendelsen gælder for hele husdyrbruget. Der må ikke ske udvi-
delser eller ændringer i dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødnings- og ensilageop-
bevaringsanlæggene, harmoniarealerne 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 

Tillæg nr. 1 bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet inden for 2 år efter det er meddelt. 
Tillæg nr. 1 anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. 
Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, forlænges fristen for 
udnyttelsen med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Natur- og Miljøklagenævnet, 
medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Vilkårene i dette tillæg nr. 1 skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tids-
punkt, hvor tillæg nr. 1 udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis det meddelte tillæg nr. 1 ikke har været udnyttet helt eller 
delvis i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tillæg nr. 1, 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 dette tillæg nr. 1 følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i tillæg 
nr. 1 indtil den 20. april 2023. 
 

3.5 Revurdering af tillæg nr. 1 
Tillæg nr. 1 skal som den gældende miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst hvert 10. 
år tages op til revurdering. Aabenraa Kommune har besluttet, at den første regelmæssi-
ge revurdering skal foretages samtidigt med den oprindelige miljøgodkendelse, der er 
meddelt den 24. maj 2012. Det er planlagt at foretage den første revurdering i 2020. 
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4  Klagevejledning 
Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af 24. maj 2012 er meddelt i medfør af lovbekendtgø-
relse 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. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenæv-
net. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk 
eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klage-
portalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 
kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget 
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, 
der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imø-
dekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at 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 21. april 2015 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, den 19. maj 2015, 
der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage over en § 12 godkendelse ikke har opsættende virkning, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
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 Team Miljø eller Team Natur. 
 
Udkastet til tillæg nr. 1 er forud for meddelelse af tillæg nr. 1 blevet sendt til nedenstå-
ende naboer og andre berørte, hvis ejendomme er beliggende inden for det beregnede 
konsekvensområde for lugtemission, jf. bilag 5, og andre parter. 
 

• Ansøger og ejer, Søderupvej 20, 6230 Rødekro 
• Hell Markbrug I/S, v. interessenterne, Søderupvej 20, 6230 Rødekro 
• Nabo, Søderupvej 24, 6230 Rødekro 
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• Anden berørt, Søderupvej 28, 6230 Rødekro 
• Anden berørt, Rødekro Midt 6, 2., 6230 Rødekro vedrørende Søderupvej 26, 6230 

Rødekro 
• Miljørådgiver, LandboSyd, bbp@landbosyd.dk 

 
Tillæg nr. 1 er blevet sendt til nedenstående. 
 

• Ansøger og ejer, Søderupvej 20, 6230 Rødekro 
• Miljørådgiver, LandboSyd, bbp@landbosyd.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne 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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5 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

5.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger m.v.  

Redegørelse 
Ejendommens beliggenhed ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
Ejendommen er beliggende i det åbne land i landzone og vest for landsbyen Hjordkær. 
Ejendommen er en af 4 ejendomme, hvoraf de 3 er noteret med landbrugspligt, i Søde-
rup. 
  
Der er etableret en Sonofon mobilsendemast umiddelbart nord for anlægget. Øst for an-
lægget er der en nord-syd gående højspændingsledning. 
 
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. 
Aabenraa kommune har ikke udpeget § 7 arealer i umiddelbar nærhed af ejendommen. 
 
Den miljøgodkendte stald ST-234364 er endnu ikke etableret. Dyreholdet flyttes fra stal-
den til en eksisterende betonplads ST-234372. Betonpladsen ligger i tilknytning til de 
eksisterende bygninger. Alle bygninger ligger inden for det hidtidige bebyggelsesareal. 
 
Byggeriet vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens fortsatte drift 
og udvikling som en ejendom med en effektiv og rationel mælkeproduktion.  
 
Der er ca. 125 m fra den nye betonplads ST-234372 til den nærmeste nabobeboelse Sø-
derupvej 24, 6230 Rødekro. Nabobeboelsen er beliggende syd for anlægget. Ejendom-
men er ikke noteret med landbrugspligt efter landbrugslovens regler, og ejendommen 
ejes ikke af driftsherren. 
 
Der er mere end 1.250 m fra den nye betonplads ST-234372 til den nærmeste samlede 
bebyggelse i landzone. 
 
Der er ca. 1.250 m fra den nye betonplads ST-234372 til den nærmeste byzone, der er 
Hjordkær. Byzonen er beliggende nord-øst for anlægget. 
 
Afstandene er målt fra det nærmeste punkt på den nye betonplads ST-234372 til beboel-
serne og byzonen. 
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Tabel 1. Afstandskrav fra nye dele af anlægget til kommuneplaner/lokalplaner/nabo-

beboelse - § 6 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens 
rammedel fremtidigt 
byzoneområde 

1.250 m  
Fra ny stald ST-234372 til 
Hjordkær (planområde 
2.2.002.B) 

50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens 
rammedel fremtidigt 
sommerhusområde 

14.000 m 

Fra ny stald ST-234372 til 
sommerhusområde ved Kollund 
Østerskov (planområde 
3.7.001.S) 

50 m 

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

> 1.250 m Jf. ovenstående 50 m  

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

> 1.250 m Jf. ovenstående 50 m 

Nabobeboelse 125 m 
Fra ny stald ST-234372 til Sø-
derupvej 24, 6230 Rødekro 50 m 
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Tabel 2. Afstandskrav fra nye dele af anlægget - § 8 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Ikke-almene vandforsy-
ningsanlæg 

32 m 
Fra ny betonplads ST-234372 
til boring DGU.nr. 160.1371 
mod syd-øst 

25 m 

Almene vandforsynings-
anlæg 

1.700 m 
Fra ny betonplads ST-234372 
til Hjordkær Vandværk belig-
gende nord-øst for anlægget 

50 m 

Vandløb 200 m 
Fra ny betonplads ST-234372 
til vandløb hjo-02 VII mod vest 15 m 

Dræn > 15 m 
Der findes ingen dræn inden for 
15 m fra anlægget 

15 m 

Sø 650 m 
Fra ny betonplads ST-234372 
til sø mod vest 15 m 

Offentlig vej 2 m 

Fra ny betonplads ST-234372 
til Hjolderupvej, matr.nr. 7000a 
Søderup, Hjordkær mod vest. 
Der meddeles dispensation fra 
afstandskravet 

15 m 

Privat fællesvej >> 15 m Ukendt 15 m 

Levnedsmiddelvirksom-
hed 

>> 25 m Ukendt 25 m 

Beboelse på samme 
ejendom 

22 m Fra ny betonplads ST-234372 
til beboelsen mod syd. 

15 m  

Naboskel 101 m 
Fra ny betonplads ST-234372 
til matr.nr. 28a Søderup, 
Hjordkær mod syd 

30 m 

 
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 
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 ændringen overholder lovens krav. 
 
Det fremgår af tabel 1, at alle afstandskrav, jf. § 6 i husdyrbrugloven, er overholdt. 
 
Afstandskrav § 8 
Hovedreglen er, at stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg for husdyrbrug for 
mere end 3 dyreenheder ikke må etableres inden for de i § 8 i husdyrbrugloven angivne 
afstande. Undtagelsen er, at hvor overholdelse af de i loven angivne afstandskrav ikke er 
mulig for husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra og fastsætte vilkår til 
indretning og drift.  
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Det fremgår af husdyrbruglovens § 9, stk. 3, 1. pkt., at ”Hvor overholdelse af de i § 8 
nævnte afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere 
herfra og fastsætte vilkår til indretning og drift” og sidste pkt., at ”Kommunalbestyrelsen 
skal fastsætte vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener”. 
 
Det fremgår af tabel 2, at afstandskravet til offentlig vej ikke er overholdt. Alle øvrige 
afstandskrav, jf. § 8 i husdyrbrugloven, er overholdt. 
 
Betonplads ST-234372 overholder ikke afstandskravet på 15 m til den offentlig vej Hjol-
derupvej, matr.nr. 7000a Søderup, Hjordkær. Da pladsen er etableret og i drift, ansøges 
der om dispensation fra afstandskravet. 
 
Aabenraa Kommunes Team Drift & Anlæg, Trafik & Anlæg blev den 29. juli 2014 hørt. 
Trafik & Anlæg svarede den 6. august 2014, at de ikke havde kommentarer til placerin-
gen. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at placeringen af betonplads ST-234372 ikke vil medføre 
væsentlige vejtekniske eller sikkerhedsmæssige problemer for trafikanter på Hjolderup-
vej, der ved uheld kan medføre, at der fra betonpladsen opstår forurening eller væsentli-
ge gener. Aabenraa Kommune meddeler derfor dispensation fra afstandskravet på 15 m 
til offentlig vej – Hjolderupvej - i henhold til husdyrbruglovens § 9, stk. 3. Der stilles de 
nødvendige vilkår om afgrænsning og afmærkning af betonpladsen mod øst med mindst 
2 markeringspæle ud mod Hjolderupvej, jf. bilag 3. Markeringspælenes farve skal enten 
være gul, rød eller orange, de skal have en højde på mindst 150 cm over terræn, og de 
skal være forsynet med tydelige refleksbånd. 
 
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 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. 
 

5.2 Placering i landskabet 

Redegørelse 
Ejendommens beliggenhed ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
Ejendommen er beliggende i det åbne land i landzone og vest for landsbyen Hjordkær. 
Ejendommen er en af 4 ejendomme, hvoraf de 3 er noteret med landbrugspligt, i Søde-
rup. 
  
Der er etableret en Sonofon mobilsendemast umiddelbart nord for anlægget. Øst for an-
lægget er der en nord-syd gående højspændingsledning. 
 
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. 
Aabenraa Kommune har ikke udpeget § 7 arealer i umiddelbar nærhed af ejendommen. 
 
Anlægget ligger samlet, og den nye betonplads ST-234372 ligger i tilknytning til det hid-
tidige bebyggelsesareal. Den nye barriere nord og øst for forsinkelsesbassinet ligger i 
tilknytning til forsinkelsesbassinet. 
 
Der er afskærmende beplantning nord for betonplads ST-234372. 
 
I nedenstående tabel er de bygningsmæssige ændringer beskrevet. 
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Tabel 3. Bygninger og materialevalg 

Bygning 
Grund-

plan 
ca. 

Byg-
nings-
højde 

ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

ST-
234364 Kalvestald 1.000 m2 9 m i kip 15º 

Grå eternittag og røde 
mursten. Gavlenden 

mod vest grønne stål-
plader 

Småkalvene 
flyttes til ST-

234372 

ST-
234372 

Betonplads 
til kalvehyt-
ter 

600 m2 2 m - Hvide kalvehytter Småkalvene 

 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne Værdifulde kyst-
landskaber, Værdifulde landskaber, Uforstyrrede landskaber, Værdifulde kulturmiljøer, 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, Arealer udpeget jf. § 7 i lov om 
godkendelse af husdyrbrug, Natura 2000, Beskyttede naturarealer (§ 3), Skovtilplantning 
uønsket, Boligområder, Blandet bolig- og erhvervsområder, Centerformål, Erhvervsom-
råder, Fritids og Ferieformål – Rekreative områder, Offentlige formål, Sommerhusområ-
der, Perspektivområder bolig eller Perspektivområder erhverv. 
 
Vurdering 
Ejendommens beliggenhed ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
Ejendommen er beliggende i det åbne land i landzone og vest for landsbyen Hjordkær. 
Ejendommen er en af 4 ejendomme, hvoraf de 3 er noteret med landbrugspligt, i Søde-
rup. 
  
Der er etableret en Sonofon mobilsendemast umiddelbart nord for anlægget. Øst for an-
lægget er der en nord-syd gående højspændingsledning. 
 
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. 
Aabenraa kommune har ikke udpeget § 7 arealer i umiddelbar nærhed af ejendommen. 
 
Anlægget ligger samlet, og den nye betonplads ST-234372 ligger i tilknytning til det hid-
tidige bebyggelsesareal. Den nye barriere nord og øst for forsinkelsesbassinet ligger i 
tilknytning til forsinkelsesbassinet. 
 
Der er afskærmende beplantning nord for betonplads ST-234372. 
 
Byggeriet vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens fortsatte drift 
og udvikling som en ejendom med en effektiv og rationel mælkeproduktion. 
 
Der er i den gældende miljøgodkendelse stillet vilkår om afskærmende beplantning. 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke skal stilles yderligere vilkår om afskærmende 
beplantning omkring den nye plads til kalvehytter, da pladsen er integreret i landskabet, 
uden en væsentlig visuel ændring af områdets karakter. 
 
Den nye betonplads ST-234372 er ikke etableret inden for de ovenfor undersøgte områ-
deudpegninger. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg vil fremstå som én drifts-
mæssig enhed, da den nye betonplads ST-234372 er etableret i umiddelbar tilknytning til 
ejendommens hidtidige bebyggelsesareal. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at det ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt 
nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom ud fra ovennævnte redegørel-
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se om ejendommens udvikling som en ejendom med en effektiv og rationel mælkepro-
duktion. 
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6 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

6.1 Husdyrhold og staldindretning 

6.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Dyreholdet og staldsystemerne ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Tabel 4. Dyreholdet i ansøgt drift – uddrag fra det digitale ansøgningsskema 

 
 
Vurdering 
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at dyreholdet og staldsystemerne ikke ændres i 
forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
Staldsystemerne i stald ST-234364 og ST-234372 ændres ikke i forhold til den gældende 
miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det eksisterende anlæg er omfattet af retsbeskyttelses-
perioden. 
 
I det følgende er de ændrede stalde beskrevet og vurderet i henhold til dette tillæg. 
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Stald ST-234364 (”Ny kalvestald”) 
Redegørelse 
Miljøgodkendt stald. Stalden er endnu ikke etableret. Dyreholdet flyttes til betonplads 
ST-234372. 
 
Stald ST-234372 (”Ny plads til kalve”) 
Redegørelse 
Ny betonplads til småkalve. Dyreholdet er det samme som i den miljøgodkendte stald 
ST-234364. 
 
I henhold til § 26, stk. 2 i husdyrbrugloven skal kommunen foretage en samlet vurdering 
af alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden den 1. januar 2007 på 
husdyrbruget, inklusiv bedriftens arealer, dog højest over en 8-årig periode. 
 
Siden 1. januar 2007 er der den 24. maj 2012 meddelt miljøgodkendelse af ejendommen 
til udvidelse af dyreholdet fra 160 årskøer med 176 opdræt (0-28 mdr.) svarende til 
294,43 DE til 260 årskøer (9.375 kg EKM) med 260 opdræt (0-26 mdr.) og 130 tyrekalve 
(40-100 kg) til i alt 465,83 DE. Hele dyreholdet er tung race. 
 
I dette tillæg nr. 1 er dyreholdet og staldsystemet uændret i forhold til den givne miljø-
godkendelse. 
 
På baggrund heraf, så vil ammoniakemissionen ligeledes være uændret i forhold til den 
eksisterende godkendelse, hvorfor det er Aabenraa Kommunes vurdering, at den ansøgte 
ændring og udvidelse over en 8-årig periode lever op til kravene. 
 
Vurdering 
Staldsystemerne er de samme som i den miljøgodkendte stald ST-234364. BAT er blevet 
vurderet i den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.2 Ventilation 
Redegørelse 
Der ændres ikke på ventilationen i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ventilationen ikke ændres i forhold til den gældende 
miljøgodkendelse. 
 

6.3 Fodring 

6.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Der ændres ikke på fodringen i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at fodringen ikke ændres i forhold til den gældende miljø-
godkendelse. 
 

6.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
BAT redegørelsen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
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6.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 

Redegørelse 
Der ændres ikke på opbevaring og håndtering af foder og ensilage i forhold til den gæl-
dende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring og håndtering af foder og ensilage ikke æn-
dres i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.5 Rengøring af stalde og god staldhygiejne 

Redegørelse 
Der ændres ikke på rengøring af stalde i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Der opretholdes til stadighed en god staldhygiejne, herunder at sengebåse og lignende 
samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbelægning i 
staldene fjernes, at fodringssystemer holdes rene, at gødningshåndteringen er god, og at 
gødnings- og foderrester fjernes. 
 
Der ændres heller ikke på rengøringen af udenomsarealerne. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at en generel god staldhygiejne, herunder at sengebåse 
og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbe-
lægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene kan have en vis betydning 
for lugtgener fra staldanlæg. Kommunen vurderer endvidere, at en generel god staldhy-
giejne med fjernelse af gødnings- og foderrester kan være med til at forebygge en even-
tuel flueplage. 
 
Aabenraa Kommune stiller et nyt vilkår nr. 23a for at sikre, at der til stadighed oprethol-
des en god staldhygiejne. 
 

6.6 Energi- og vandforbrug 

6.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Der ændres ikke på energi- og vandforbrug i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at energi- og vandforbrug ikke ændres i forhold til den 
gældende miljøgodkendelse. 
 

6.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
BAT redegørelsen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 

Redegørelse 
Spildevand fra stalde og lignende: 

• Drikkevandsspild. 
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• Restvand i form af mælkerumsvand, vand fra vask af produkter fra husdyrhold, 
foderrekvisitter og lignende fra almindelig landbrugsdrift samt vand fra vask af 
stalde. 

 
Vandmængderne er indregnet i den producerede mængde gylle. 
 
Spildevand fra befæstede arealer: 

• Ajle/væske fra gødningen i kalvehytterne samt det regnvand, der falder på plad-
sen til kalvehytterne. 

• Møddingsaft samt det regnvand, der falder på møddingspladsen. 
• Ensilagesaft og restvand fra ensilagesiloer. 
• Vand fra vask af traktorer og markredskaber, herunder sprøjter og gødningsred-

skaber samt det regnvand, der falder på vaskepladsen. 
• Regnvand blandet med rester af husdyrgødning og ensilagesaft fra befæstede 

arealer. 
• Regnvand fra øvrige befæstede arealer. 

 
Der er i afsnit 7.2.1 om opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft redegjort 
for, at det regnvand, der falder på møddingspladsen LA-159329, ensilagesiloerne 6 og 
13, betonpladserne til kalvehytterne ST-234359 og ST-234372 samt det sammenhæn-
gende og befæstede køreareal mod syd, føres til gyllebeholder LA-159327, jf. bilag 1.3. 
Det samlede område er benævnt ”A”, jf. bilag 3. 
 
Ensilagesaft og restvand fra ensilagesiloerne 15, 16 og 17 samt det regnvand, der falder 
på det sammenhængende og befæstede køreareal syd for ensilagesiloerne og foderladen 
2, føres til separat beholder, hvorfra det enten bliver sprinklet ud eller føres til gyllebe-
holder LA-159328, jf. bilag 1.3. Det samlede område er benævnt ”B” på bilag 3. Det er 
oplyst, at det samlede areal udgør ca. 4.238 m2. 
 
Overfladevand fra øvrige befæstede arealer nedsives på terrænet. 
 
Sanitært spildevand fra driften: 

• Sanitært spildevand består af vand fra toiletter og bad. 
 
Der er ingen sanitære installationer i driftsbygningerne. 
 
Tag- og overfladevand: 

• Tagvand fra stalde og øvrige driftsbygninger. 
• Overfladevand fra befæstede og ubefæstede kørearealer. 

 
Tagvand fra ST-234360´s tagflade mod syd løber ned på terræn, jf. bilag 1.2. Det er 
oplyst, at det samlede tagareal udgør ca. 970 m2. 
 
Tagvand fra den østlige del af ST-234360, ST-234257, ST-234358 og maskinhusets tag-
flade mod øst (bygning 3) føres mod øst til dræn, jf. bilag 1.2. Det er oplyst, at det sam-
lede tagareal udgør ca. 1.350 m2. 
 
Tagvand fra ST-234361 og ST-234362, foderladen (bygning 2), maskinhusets tagflade 
mod vest (bygning 3) og den nord-vestlige del af ST-234360 føres til forsinkelsesbassin, 
jf. bilag 1.2. Det er oplyst, at det samlede tagareal udgør ca. 3.695 m2. 
 
Tagvand fra ST-234364 indgår ikke i ovenstående opgørelse, da bygningen ikke forven-
tes at blive etableret foreløbigt. 
 
Ansøgers oplysninger om spildevandstyperne og -mængderne samt afledningsforhold og 
renseforanstaltninger fremgår af nedenstående tabel. 
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    Tabel 5. Spildevand samt tag- og overfladevand 

Spildevandstyper 
m³/år før ud-

videlse 
m³/år efter 
udvidelse 

Afledes til 

Drikkevandsspild og 
vaskevand fra stalde 

- - Gyllebeholder 

Regnvand fra beton-
plads til kalvehytter 0 m³ 800 m3 Gyllebeholder 

Ensilagesaft og rest-
vand 

7.100 m³ 5.680 m3 

Gyllebeholder på 
1.700 m3 og op-
samlingsbeholder 

på 24 m3 

Tagvand - - Nedsivning til jord 
eller dræn 

 
Ansøger har udarbejdet vedlagte bilag 1.2 og 1.3, der viser afløbsforhold og spildevands-
anlæg. 
 
Vurdering 
Kommunen forventer, at der fremover vil falde ca. 1.100 mm regn pr. år i Søderup, jf. 
Miljøstyrelsens hjemmeside klimatilpasning.dk. 
 
Kommunen har i afsnit 7.2 vurderet, at det regnvand, der falder på møddingspladsen LA-
159329, ensilagesiloerne 6 og 13, betonpladserne til kalvehytterne ST-234359 og ST-
234372 samt det sammenhængende og befæstede køreareal mod syd, skal føres til gyl-
lebeholder LA-159327, jf. bilag 1.3. Det samlede område er benævnt ”A”, jf. bilag 3. 
 
Aabenraa kommune vurderer, at ensilagesaft og restvand fra ensilagesiloerne 15, 16 og 
17, samt det regnvand, der falder på det sammenhængende og befæstede areal syd for 
ensilagesiloerne og foderlade (bygning 2), skal føres til separat beholder, hvorfra vandet 
enten skal sprinkles ud eller føres til gyllebeholder LA-159328, jf. bilag 1.3 og 1.5. Det 
samlede område er benævnt ”B”, jf. bilag 3. 
 
Kommunen har beregnet, at der på det samlede område B vil falde 4.662 m3 regnvand 
pr. år (4.238 m2 x 1,100 m3/m2), der skal føres til opsamlingsbeholder. Kommunen vur-
derer, at der typisk i månederne november, december og januar vil være perioder, hvor 
det ikke er muligt at udsprinkle restvandet. Kommunen vurderer derfor, at der fortsat 
skal etableres overløb til gyllebeholder LA-159328. 
 
Udledning af tagvand samt overfladevand fra ubefæstede og befæstede arealer til terræn 
til nedsivning til jorden, dræn eller forsinkelsesbassin kræver en forudgående tilladelse 
fra Aabenraa Kommunes spildevandsgruppe. Spildevandsgruppen er ikke blevet oriente-
ret. Godkendelsen kan ikke lovligt udnyttes uden forudgående tilladelse fra spildevands-
gruppen. Det er driftsherrens ansvar at fremsende de nødvendige ansøgninger. 
 
Det fremgår af vedlagte topografisk kort (25 cm kort), se bilag 4, at områderne A og B 
ligger i samme højde og højere end de tilstødende arealer. 
 
Aabenraa kommune vurderer, at det regnvand, der falder på de sammenhængende og 
befæstede områder benævnt A og B, på nuværende tidspunkt ikke kan adskilles. Kom-
munen vurderer derfor, at der skal etableres en vold eller et bump mellem områderne, så 
det sikres, at det regnvand, der falder på område A, føres til gyllebeholder LA-159327, 
og at det regnvand, der falder på område B, føres til separat opsamlingsbeholder. 
 
Kommunen vurderer, at der skal etableres opkante, volde eller bump, så det sikres, at 
det regnvand, der falder på områderne A og B ikke kan løbe ud på de tilstødende arealer. 
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Der hvor områderne naturligt afgrænses af bygninger og siloelementer, skal der ikke 
etableres opkante, volde eller bump. 
 
Kommunen vurderer endvidere, at både område A og område B skal udføres således, at 
der kan bortledes en vandmængde pr. time svarende til mindst 72 mm nedbør. Det sva-
rer til, at den dimensionsgivende regnintensitet, der benyttes til at dimensionere afløb og 
rør, skal være mindst 0,020 l/s pr. m2. 
 
Aabenraa Kommene har stillet de nødvendige vilkår. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at de stillede vilkår sammen med husdyrgødnings-
bekendtgørelsens generelle regler samt de nødvendige spildevandstilladelser vil sikre, at 
bortledning af spildevand samt tag- og overfladevand ikke vil medføre forurening af mil-
jøet. 
 

6.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Kemikalier og medicin håndteres som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering af kemikalier og medicin ikke ændres i for-
hold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.9 Affald 

6.9.1 Generelt 

Redegørelse 
Affald opbevares, håndteres og bortskaffes som beskrevet i den gældende miljøgodken-
delse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald ikke 
ændres i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
Aabenraa Kommune vurderer fortsat, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foran-
staltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets drift i forbindelse 
med håndteringen af affald. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.10 Olie 
Redegørelse 
Olie opbevares som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af olie ikke ændres i forhold til den gælden-
de miljøgodkendelse. 
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6.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

6.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Den nye betonplads ST-234372 medfører ikke flere driftsforstyrrelser eller uheld. 
 
Det fremgår af den gældende miljøgodkendelse, at: 
 

”De eksisterende gyllebeholdere (bygning 7 og 8) har omfangsdræn, men ikke pejle-
brønde. Den nye beholder (bygning 9) på 2.700 m3 har omfangsdræn og pejlebrønd 
som bl.a. inspiceres i forbindelse med tømning af gyllebeholderen. Pejlebrøndens pri-
mære formål er at tjekke grundvandsstanden, så beholderen ikke tømmes i niveau 
under grundvandsstand, idet tømning under grundvandsstand vil kunne forårsage 
brud på gyllebeholderens bundplade og dermed utæthed. 
 
Skulle uheldet være ude og fx gyllebeholderen bryder sammen og gyllen løber ud på 
marken, vil en del af gyllen teoretisk set kunne løbe til en grøft vest for ejendommen. 
Denne grøft har forbindelse til Søderup Å. Der er rørunderføring inden Søderup Å og 
tilløbet til Søderup Å vil derfor let kunne blokeres, såfremt der er udslip af gylle. Det 
vurderes, at der er ekstrem lille sandsynlighed for, at gyllebeholderen bryder sammen. 
Gyllebeholderne er omfattet af tiårsbeholderkontrolordningen og eventuelle fejl og 
mangler udbedres løbende. Der er i vilkår 42 stillet vilkår om etablering af en sam-
menhængende beholderbarriere.” 

 
Afstanden fra gyllebeholder LA-159328 til forsinkelsesbassinet, der har afløb til Søderup 
Å, er mere end 100 m. Niveaukurverne viser, at terrænet fra gyllebeholderens nordligste 
punkt til gyllebeholderens sydligste punkt falder fra 33,75 til 33,25 meter over havet. 
Terrænet ved forsinkelsesbassinet ligger 33,25 meter over havet. 
 
Ansøger ønsker at det gældende vilkår om, at der skal etableres en beholderbarriere vest 
og syd for gyllebeholder LA-159328 bliver ophævet. Ansøger ønsker, at blokere skelgrøf-
ten imellem matr.nr. 52 Søderup, Hjordkær og matr.nr. 3 Søderup, Hjordkær umiddel-
bart vest for en ny vold nord for forsinkelsesbassinet, jf. bilag 1.4. Ansøger ønsker end-
videre at etablere en vold nord og øst for det nye forsinkelsesbassin. Jordvoldens højde 
bliver 33,75 meter over havet, og den bliver beplantet med buske, jf. bilag 1.4. 
 
Der er redegjort for bortledning af tagvand fra driftsbygningerne til forsinkelsesbassinet 
og videre til Søderup Å i afsnit 6.7. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune besigtigede den 13. juli 2014 området. 
 
Der tages udgangspunkt i, at terrænet falder 0,5 m fra gyllebeholder LA-159328´s nord-
ligste punkt til forsinkelsesbassinets nordligste punkt, og at afstanden er 100 m. Det sva-
rer så til, at der er et fald på 0,5 pct. eller 0,3 grader. Området er dermed ikke et risiko-
område, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. 
 
Team Naur, Vandløb, vurderer, at den private skelgrøft mellem matr.nr. 52 Søderup, 
Hjordkær og matr.nr. 3 Søderup, Hjordkær ikke er et velfungerende vandløb, selv om 
den har udløb i kommunevandløb Hjordkær 02 VII. Den fungerer mest som en markering 
af skellet og er delvist fyldt op med levende og dødt ved fra de omkringstående træer og 
buske. Hvis grøften helt skal ophøre med at være vandførende, ved at der anlægges en 
barriere hen over den nord om forsinkelsesbassinet, skal sagen formelt behandles som 
regulering/nedlæggelse af et privat vandløb og høres hos naboerne. Ansøgning skal 
fremsendes til Aabenraa Kommune. 
 
Det vurderes, at der med blokering af skelgrøften også kan etableres en barriere (vold) 
nord og øst for det endnu ikke etablerede forsinkelsesbassin som markeret på situations-
planen, jf. bilag 1.5. Det vurderes, at barrieren skal have en højde på 34 meter over ha-
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vet, og at den skal beplantes. Barrieren kan erstatte den endnu ikke etablerede barriere 
syd og vest for gyllebeholder LA-159328. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at det tidligere stillede vilkår nr. 42 om etablering af en 
barriere syd og øst for den eksisterende gyllebeholder LA-159328 kan ændres til et nyt 
vilkår om etablering af en barriere nord og øst for det nye forsinkelsesbassin samtidig 
med at skelgrøften bliver blokeret uden, at det vil medføre flere driftsforstyrrelser eller 
uheld set i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at den nye betonplads ST-234372 ikke vil med-
føre flere driftsforstyrrelser eller uheld set i forhold til den gældende miljøgodkendelse, 
når betonpladsen bliver afmærket ud mod Hjolderupvej, jf. vilkår nr. 4b. 
 

6.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
BAT redegørelsen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
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7 Gødningsproduktion og –håndtering 

7.1 Gødningstyper og -mængder 

Redegørelse 
Der er i forhold til den gældende miljøgodkendelse kommet nye normtal for, hvor meget 
gødning de forskellige dyretyper producerer. Den samlede mængde husdyrgødning er 
derfor blevet beregnet ved anvendelse af nye normer (Normtal 2013) 
 
Der produceres flydende husdyrgødning og dybstrøelse. I den efterfølgende tabel er de 
producerede mængder angivet efter udvidelsen. Sammenhold med bilag 1.6. 
 
Tabel 6. Produceret husdyrgødning 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i tilstrækkelig grad er redegjort for produktionen af 
gødningstyper og -mængder. 
 

7.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 

7.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Der ændres ikke på opbevaringskapaciteten i de 3 eksisterende gyllebeholdere og gylle-
kanalerne i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Der produceres årligt 7.039 m3 gylle, der føres til gyllebeholderne. Derudover føres der 
regnvand fra et samlet areal på 2.156 m2 (møddingsplads, ensilagesiloer, betonpladsen 
til kalvehytterne og kørearealer) og ensilagesaft og restvand fra et samlet areal på 4.238 
m2 (ensilagesiloer og kørearealer) i 3 sammenhængende vintermåneder til gyllebehol-
derne, jf. bilag 1.5. Se endvidere afsnit 6.7 om Spildevand samt tag- og overfladevand. 
 

StaldID Stald Ny Gylle Dybstr.

ST kode Eks. Art/type Antal Gylle Dybstr. Standard Ind Ud Faktor

234357 KvMa09 årskøer 20 15,64 1 1,0000 313

234358 KvSm01 årssmåkalve 25 1,89 0-6 0 6 0,9989 47

234359 KvTk01 tyrekalve 130 0,96 40-220 40 55 0,0588 7

234359 KvSm01 årssmåkalve 12 1,89 0-6 0 6 0,9989 23

234360 KvMa08 årskøer 210 29,02 1 1,0000 6.094

234360 KvKs08 årskvier 57 6,44 6-27 6 25 0,9654 354

234361 KvKs09 årskvier 46 5,52 6-27 6 25 0,9654 245

234361 KvMa09 årskøer 30 15,64 1 1,0000 469

234362 KvKs08 årskvier 95 6,44 6-27 6 25 0,9654 591

234372 KvSm01 årssmåkalve 25 1,89 0-6 0 6 0,9989 47

234372 KvTk01 tyrekalve 130 0,96 40-220 55 100 0,2031 25

Produceret gylle og dybstrøelse 780 7.039 1.177

Afsættes løbende til biogasanlæg eller andre lagre 0 0

Overfladevand og ekstra vand, jf. kapacitetsberegning  /  % direkte udbringning og nedpløjning 3.643 65%

Produceret gylle og overfladevand samt dybstrøelse, der skal opbevares 10.682 412

Samlet opbevaringskapacitet, jf. skema 7.200 947

Samlet opbevaringskapacitet i måneder 8,1 27,6

Det samlede opbevaringskrav er opfyldt

Gylle Dybstr.

Gylle Dyb Pct. beregnet Pct. indtastet m3 Tons

159326 159329 38 41 2.700 653

159327 159330 17 18 1.250 148

159328 159331 38 41 2.700 146

Kanaler 8 0 550 0

100 100 7.200 947

Tons/år

Vægt/alder

LagerID, LA

Tons ab lager

Lager, gylle Lager, gylle
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Der er en samlet opbevaringskapacitet på 7.200 m3 i de 3 gyllebeholdere og gyllekana-
lerne. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at det samlede opbevaringsanlæg til gylle har en kapacitet 
på 6.650 m3, og at der ved beregningen af den tilstrækkelige opbevaringskapacitet er en 
kapacitet på 7.200 m3. 
 
Kommunen har beregnet, at der er en samlet opbevaringskapacitet på 12,3 måneder, 
såfremt det alene er den producerede mængde gylle, der skal opbevares. 
 
Kommunen forventer, at der vil falde 1.100 mm regn pr. år i Søderup, jf. Miljøstyrelsens 
hjemmeside klimatilpasning.dk. 
 
Kommunen vurderer, at det regnvand, der falder på møddingspladsen LA-159329, ensi-
lagesiloerne 6 og 13, betonpladserne til kalvehytterne ST-234359 og ST-234372 samt 
det sammenhængende og befæstede køreareal mod syd, skal føres til gyllebeholder LA-
159327, jf. bilag 1.3. Det samlede område er benævnt ”A”, jf. bilag 3. 
 
Kommunen har beregnet, at der på det samlede område A vil falde 2.372 m3 regnvand 
pr. år (2.156 m2 x 1,100 m3/m2), der skal føres til gyllebeholder LA-159327. Medtages 
regnvandet i beregningen af den tilstrækkelige opbevaringskapacitet, så falder opbeva-
ringskapaciteten til 9,2 måneder. 
 
Aabenraa kommune har i afsnit 6.7 om Spildevand samt tag- og overfladevand vurderet, 
at ensilagesaft og restvand fra det samlede område benævnt ”B”, jf. bilag 3, skal føres til 
separat beholder, hvorfra vandet enten skal sprinkles ud eller føres til gyllebeholder LA-
159328, jf. bilag 1.3 og 1.5. 
 
Kommunen har beregnet, at der på det samlede område B vil falde 4.662 m3 regnvand 
pr. år (4.238 m2 x 1,100 m3/m2), der skal føres til opsamlingsbeholder. Kommunen vur-
derer, at der typisk i månederne november, december og januar vil være perioder, hvor 
det ikke er muligt at udsprinkle restvandet. Kommunen vurderer derfor, at der er behov 
for at kunne opbevare 300 mm nedbør pr. år svarende til 1.271 m3 i gyllebeholder LA-
159328. Medtages regnvandet i beregningen af den tilstrækkelige opbevaringskapacitet, 
så falder opbevaringskapaciteten til 8,1 måneder. 
 
Der stilles for så vidt angår afløb til regnvand og restvand vilkår om afløbenes og rørenes 
dimensionering (den dimensionsgivende regnintensitet). Der stilles endvidere vilkår om 
etablering af opkante, volde eller bump. 
 
Det er Aabenraa kommunes samlede vurdering, at der er tilstrækkelig opbevaringspapa-
citet, og at husdyrbruget opfylder kravet om opbevaring af flydende husdyrgødning 
m.m., jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. 
 

7.2.2 BAT opbevaring af flydende husdyrgødning 

Redegørelse 
BAT-vurderingerne ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

7.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Redegørelse 
Der ændres ikke på opbevaringskapaciteten på møddingspladsen og i de 2 markstakke i 
forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Der produceres årligt 1.177 t dybstrøelse. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med 27,6 måneders opbevaringskapacitet på hus-
dyrbruget er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og at husdyrbruget opfylder kravet om 
opbevaring af dybstrøelse og kompost m.m., jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. 
 

7.4 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Bedriftens arealer tilføres fortsat ikke kvælstof i anden organisk gødning, som fx spilde-
vandsslam og kartoffelfrugtsaft. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det stillede vilkår skal ophæves, da forholdet reguleres 
af de generelle regler. 

7.5 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

7.5.1 Generelt 

Redegørelse 
Der ændres ikke på håndtering og udbringning af husdyrgødning i forhold til den gæl-
dende miljøgodkendelse. 
 

7.5.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
Husdyrgødningen håndteres og udbringens som beskrevet i den gældende miljøgodken-
delse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering og udbringning af husdyrgødning ikke æn-
dres i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
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8 Forurening og gener fra husdyrbruget 

8.1 Lugt 

Redegørelse 
Afsnittet om lugt fra anlægget er blevet gennemskrevet, da antallet af dyr i enkelte 
staldafsnit er blevet ændret i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Lugt stammer primært fra staldene. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med 
pumpning, omrøring og udbringning af husdyrgødning.  
 
Lugtgener fra staldanlæg vurderes på grundlag af beregninger i ansøgningssystemet 
www.husdyrgodkendelse.dk, jf. ny beregningsmodel for lugt og ”Vejledende retningslin-
jer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde”, udgivet af Foreningen af 
Miljømedarbejdere i Kommunerne, maj 2002. Vurderingen tager udgangspunkt i den 
længste geneafstand beregnet efter de to modeller. 
 
Geneafstanden for lugt beskriver den afstand fra stalden, hvor der kan forekomme så 
meget staldlugt, at det karakteriseres som ”væsentlige lugtgener”. Geneafstanden fast-
sættes under hensyntagen til forskellige områders følsomhed overfor lugt, jf. Miljøstyrel-
sens web-vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. I vejledningen 
er anført vejledende lugtgrænseværdier til forskellige områdetyper.  
 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbrug omfattet af husdyrbrugslovens § 12 er 
fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til 
enkeltbeboelse, 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 meddeles afslag på ansøgningen 
om miljøgodkendelse. 
 
I www.husdyrgodkendelse.dk er indtegnet eller markeret: 

• alle stalde, 
• den nærmeste enkeltbeboelse uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsher-

ren, 
• den nærmeste samlede bebyggelse i landzone – i denne sag er ikonet placeret 

ved byzone, da afstanden til byzonen er kortere end afstanden til den nærmeste 
samlede bebyggelse i landzone, og 

• det nærmeste eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt 
byzone- eller sommerhusområde. 

 
It-ansøgningssystemet beregner geneafstandene og gennemsnitsafstandene. Lugtgene-
afstandene er beregnet ud fra det maksimale antal dyr på stald, og hvor alle de eksiste-
rende og nye staldeafsnit indgår i beregningerne. 
 
Der er ca. 125 m fra den nye betonplads ST-234372 til den nærmeste nabobeboelse Sø-
derupvej 24, 6230 Rødekro. Nabobeboelsen er beliggende syd for anlægget. Ejendom-
men er ikke noteret med landbrugspligt efter landbrugslovens regler, og ejendommen 
ejes ikke af driftsherren. 
 
Der er mere end 1.250 m fra den nye betonplads ST-234372 til den nærmeste samlede 
bebyggelse i landzone. 
 
Der er ca. 1.250 m fra den nye betonplads ST-234372 til den nærmeste byzone, der er 
Hjordkær. Byzonen er beliggende nord-øst for anlægget. 
 
Afstandene er målt fra det nærmeste punkt på den nye betonplads ST-234372 til beboel-
serne og byzonen. 
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Tabel 7. Afstande til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig – uddrag fra husdyrgod-
kendelse.dk 

 
 
Resultaterne af lugtberegningerne ses i nedenstående tabel. 
 
Tabel 8. Resultat af lugtberegning – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 

 
”0,00” i tabellen betyder, at geneafstaden er større end 1,2 x geneafstanden og er ikke opgivet i tabellen fra 
ansøgningsskemaet. 
 
Det fremgår af ovenstående tabel, at alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyggelse 
og byzone er overholdt. 
 
Der er ikke andre husdyrbrug med mere end 75 DE inden for hverken 300 meter fra by-
zone eller samlet bebyggelse eller 100 meter fra nabobebyggelse. Der er derfor ingen 
kumulation for så vidt angår lugt fra andre staldanlæg på andre ejendomme. 
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Det teoretisk beregnede konsekvensområde for lugtemission, inden for hvilket lugt kan 
registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til gene, er beregnet ved an-
vendelse af formlen 1,6*(LE/s0,6). For det ansøgte projekt er konsekvensområdet for lug-
temission beregnet til 378 m. 
 
Anlæg  
Det største lugtbidrag stammer fra dyreholdet i staldene, ensilagen i ensilagesiloerne og 
fra husdyrgødningen i staldene og gyllebeholderne. Lugtgenerne forsøges dog minimeret 
ved bl.a. at rengøre jævnligt i og omkring siloer og bygninger, så der ikke opstår uhygi-
ejniske forhold. Døde dyr håndteres efter reglerne og døde dyr afhentes senest 24 timer 
efter at dødsfald er konstateret. 
 
Lugtgeneafstandene til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone beregnes fra de en-
kelte stalde. 
 
De beregnede lugtemissioner i LE/s og OUE fra de enkelte stalde ses i nedenstående ta-
bel. 
 
Tabel 9. Lugtemission fra de enkelte dyretyper i ansøgt drift – uddrag fra husdyrgodken-
delse.dk 

 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Der kan forekomme lugtgener i forbindelse med håndtering og udbringning af husdyr-
gødning. 
 
Der vil også kunne forekomme lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt husdyrgød-
ning. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). 
 
Vurdering 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 12 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. 
 
Den korrigerede geneafstand er geneafstanden, hvor der er korrigeret for bl.a. vindret-
ning og eventuel kumulation med andre husdyrbrug med mere end 75 DE. Den indehol-
der desuden en korrektion baseret på en bortscreening af staldafsnit, der er placeret 
længere væk end 1,2 gange den samlede geneafstand. 
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Den vægtede gennemsnitsafstand er en beskrivelse af den reelle afstand mellem staldaf-
snittene og omboende. Den vægtede gennemsnitsafstand beregnes kun for de staldaf-
snit, der ikke er bortscreenet ved at ligge længere væk end 1,2 gange geneafstanden. 
 
Der er ikke andre ejendomme med mere end 75 DE indenfor 100 m i forhold til nabobe-
boelse eller indenfor 300 m i forhold til samlet bebyggelse eller byzone. Der er derfor 
ingen kumulation med andre husdyrbrug. 
 
Afstandene fra anlægget til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone er alle længere 
end 1,2 gange geneafstandene. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesni-
veau er derfor overholdt.  
 
Det teoretisk beregnede konsekvensområde for ejendommens lugtemmission, dvs. inden 
for hvilket område lugt kan registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til 
gene, er beregnet ved anvendelse af formlen 1,6 * (LE/s0,6). For det ansøgte projekt er 
konsekvensområdet beregnet til 378 m. 
 
Lugt fra gyllebeholderne, der forsynes med fast eller tæt overdækning, vil være meget 
minimal hen over året. Det er derfor kommunens vurdering, at lugt fra gyllebeholderne 
ikke vil være til gene for naboerne. 
 
Når gyllen omrøres og udbringes, kan der være lugtgener. Det er kommunens vurdering, 
at ansøger med de beskrevne procedurer tager tilstrækkeligt hensyn til de naboer, der 
kunne blive mest generet af dette. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at tillæg nr. 1 ikke vil medføre væsentlige lugtge-
ner for nabobeboelserne, samlet bebyggelse og byzone, da genekriterierne er overholdt, 
og da der er stillet vilkår om god staldhygiejne. 
 

8.2 Skadedyr – fluer og rotter 
Redegørelse 
Skadedyr bekæmpes som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det stillede vilkår om god staldhygiejne sikrer en god 
forebyggelse af en eventuel flueplage, og at bekæmpelsen af skadedyr ikke ændres i 
forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

8.3 Transport  

Redegørelse 
Transporterne er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at antallet af transporter ikke ændres i forhold til den 
gældende miljøgodkendelse. 
 

8.4 Støj 
Redegørelse 
Støjkilderne er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at støjkilderne ikke ændres i forhold til den gældende mil-
jøgodkendelse, og at støjvilkåret ikke skal ændres. 
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8.5 Støv 

Redegørelse 
Støv fra husdyrbruget er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at støv fra husdyrbruget ikke ændres i forhold til den gæl-
dende miljøgodkendelse. 
 

8.6 Lys 

Redegørelse 
Lys fra husdyrbruget er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at lys fra husdyrbruget ikke ændres i forhold til den gæl-
dende miljøgodkendelse. 
 

8.7 Ammoniak – generel reduktion 

Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak fra husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 12 er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger 
fremsendt i 2014 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen 
fra stald og lager i forhold til referencestaldsystemet i 2005/2006 korrigeret for ny viden 
om indlejring og ammoniaktabet fra disse staldsystemer er 30 %. 
 
Det faktiske ammoniaktab fra stald og lager er både i NU-drift og i ansøgt drift 3.596,91 
kg N/år, se nedenstående tabel. 
 
Tabel 10. Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau – uddrag fra 
husdyrgodkendelse.dk 
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Tabel 11. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission – uddrag 
fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Vurdering 
Det generelle ammoniakreduktionskrav på 30 % er med de valgte staldsystemer og de 
valgte virkemidler overholdt, da ammoniakemissionen reduceres med 732 kg N/år mere 
end det generelle ammoniareduktionskrav foreskriver i forhold til ansøgt i den gældende 
miljøgodkendelse. 
 

8.8 Ammoniak – individuel reduktion  

Produktionen på ejendommen 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. 
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Redegørelse 
Det fremgår af ansøgningen og tabellen herunder, at den ansøgte ændring og flytning 
ikke vil medføre nogen ændret emission. Det skyldes, at tillægsgodkendelsen alene om-
handler en flytning af småkalve inden for samme staldsystem. Det betyder, at emissio-
nen fra den ansøgte ændring vil være uændret i forhold til eksisterende miljøgodkendel-
se.  
 
Tabel 12. Emission fra anlægget – uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
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 en radius af 1.000 
m fra anlægget på Søderupvej 20. 

 
Inden for 1.000 m af anlægget ligger der 4 vandhuller, 2 enge og 1 potentiel ammoniak-
følsom skov.  
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 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. 
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Tabel 13. 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. 

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 anlægget på Søderupvej 20.  
 
Alle staldafsnit og opbevaringslagre ligger længere væk end 1.000 meter fra nærmeste § 
7 kategori 1 og 2 natur. 
 
Nærmeste § 7 kategori 3 natur ligger ca. 790 meter vest for staldene. Der er tale om en 
potentiel ammoniakfølsom skov. 
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Kort 1. Kategori 1, 2 og 3 naturområder nær anlægget. Den røde cirkel har en radius på 
1.000 meter.  
 
Ammoniakfølsom skov 
Inden for 1.000 meter af anlægget er der udpeget én potentiel ammoniakfølsom skov. 
 
Jf. Miljøstyrelsens Wiki-vejledning er en skov ammoniakfølsom når følgende kriterier er 
opfyldt: 

• der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesorden mere end ca. 200 år), 
så der er tale om gammel ”skovbund”, 

• skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, fx tidligere hede, mose eller 
overdrev, så jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svaren-
de til perioden for gammel ”skovjordbund” (dvs. i størrelsesorden mere end ca. 
200 år), eller 

• der i skoven er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som 
er medtaget på listen over arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt 
særligt værdifulde skove omfattet af skovlovens § 25 
(http://www2.mst.dk/Wiki/GetFile.aspx?File=/Faglige dokumen-
ter/Naturskovsindikerende arter.pdf)     

 
En gennemgang af luftfotos viser, at det udpegede skovområde er plantet mellem 2008 
og 2010, og at arealet inden da fremstår som almindelig landbrugsjord på luftfotos.  
 
På baggrund af dette vurderer kommunen, at der ikke er tale om ammoniakfølsom skov.  
 
På baggrund af ovenstående og på baggrund af, at der ikke er en meremission fra an-
lægget, så er der ikke lavet beregninger på merdepositionen og den totale deposition af 
ammoniak fra anlægget til skoven. 
 
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. 
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Der er ingen ammoniakfølsom natur inden for 1.000 meter af ejendommen, og da der 
heller ikke er nogen meremission fra ejendommen, så vil der heller ikke være nogen 
merdeposition fra ejendommen.  
 
På baggrund heraf vurderes det, at der ikke vil være nogen ændringer i forhold til den 
naturvurdering, der er foretaget i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2012. 
 
Der stilles ikke yderligere vilkår i forhold til anlægget og dettes ammoniakemmision i for-
hold til skoven eller § 3 beskyttede naturområder. 
 
§ 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 Søderupvej 20. 
 
Desuden gælder det jf. naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer 
ikke må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endeligt gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarea-
ler, at der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af 
husdyrbrug eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og 
der skal foretages en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uaccep-
tabel høj. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Der er ikke umiddelbart naturområder udover den ovenfor nævnte § 7 kategori 3 skov 
nær bedriften, som er særligt næringsfattige naturområder (visse heder, moser, over-
drev). Der er dog andre naturtyper (enge og vandhuller) inden for 1.000 meter af an-
lægget, men der er ikke beregnet ammoniakdeposition til disse naturområder, da der 
ikke sker en meremission fra anlægget. 
 

 
Kort 2. Placeringen af naturområder nær anlægget. Den røde cirkel har en radius på 
1.000 m. 
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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 og søer 
Der er fem vandhuller beliggende inden for en afstand af ca. 1.000 meter til anlægget.  
 
Flere af disse er besigtiget og vurderet i forbindelse med den eksisterende miljøgodken-
delse. 
 
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 ændringen vurderes således ikke at forringe naturtilstanden i 
vandhullerne i forhold til udgangspunktet.  
 
Moser 
Der er ingen moser inden for 1.000 m af ejendommen.  
 
Enge 
Der ligger to enge inden for 1.000 meter af ejendommen, og de er vurderet i forbindelse 
med miljøgodkendelsen fra 2012. Da der ikke er nogen meremission fra anlægget, så er 
der ingen ændringer i forhold til vurderingen foretaget i miljøgodkendelsen. 
 
Den ene § 3 beskyttede eng er medtaget som harmoniareal. Forholdet er beskrevet i 
teksten andetsteds. 
 
Ammoniak fra anlægget og ændringen vurderes således ikke at forringe naturtilstanden i 
engene i forhold til udgangspunktet.  
 
Heder og overdrev 
Der er ingen heder eller overdrev inden for 1.000 meter af anlægget. 
 
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 ca. 4,6 km øst for Bolderslev Skov og Uge Skov, som udgør EF-
habitatområde nr. H85. 
 
Vurdering 
På baggrund af, at der ikke er en meremission fra anlægget samt at depositionen er neg-
ligerbar (jævnfør teknisk notat fra DMU (2006)), når afstanden fra kilden er omkring 3 
km, så er det Aabenraa Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i målelig 
grad vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet, da ammoniakdepositionen fra 
Søderupvej 20 er negligerbar i forhold til baggrundsbelastningen. 
 
Der stilles derfor ikke forureningsbegrænsende vilkår i forbindelse med ammoniakemissi-
onen fra Søderupvej 20.  
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Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 8.7. 
  



 

 

51

9 Påvirkninger fra arealerne  

9.1 Udbringningsarealerne 

Redegørelse 
På ejendommen produceres der uændret 465,83 DE kvæggylle, som afsættes til gylleaf-
taler og biogasanlæg. Der er således ingen arealer tilknyttet produktionen. De arealer, 
som hører til ejendommen, er bortforpagtet. 
 
Tabel 14. Produceret husdyrgødning på bedriften - uddrag fra det digitale ansøgnings-
skema. 

 
 

Alt produceret husdyrgødning afsættes uændret i forhold til den eksisterende 
miljøgodkendelse. 
 
Tabel 15. Husdyrgødning afsat - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Da alt husdyrgødningen afsættes er der således ingen arealer til produktionen i tillægs-
godkendelsen. Alle de producerede dyreenheder afsættes til gylleaftale eller til biogas. 
 

9.1.1 Aftalearealer 

Tillægsgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens af-
snit 4.1 (se bilag 1). Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af oversigtskort her-
under. Alle udbringningsarealer ligger i Aabenraa Kommune. 
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Kort 3. Aftalearealerne for Søderupvej 20. De gule arealer svarer til arealer godkendt til 
at modtage husdyrgødning fra Søderupvej 20. De blåskraverede arealer er arealer med-
taget i denne tillægsgodkendelse.  
 
Der er 193,02 ha aftalearealer til produktionen. Alle arealerne er i skemaet angivet som 
værende godkendte til at modtage husdyrgødning fra produktionen på Søderupvej 20. 
Dette er ikke helt tilfældet. Der foreligger ikke nogen arealgodkendelse for følgende area-
ler AB 1, AB 2, AB 3, AB 4 og AB 5 svarende til 39,42 ha og JAN 1, JAN 2, JAN 3 og JAN 
4 svarende til 23,83 ha. De nævnte arealer er dog ved at få en arealgodkendelse, hvorfor 
der ikke er noget problem i at medtage dem. De må dog først tages i brug, når de er 
godkendt til at modtage husdyrgødningen. 
 
Tabel 16. Oversigt over aftalearealer. 

Aftalearealer 

Adresse Udbringningsareal 
ha 

Antal DE 
 

Søderupvej 20 (Hell Markbrug I/S) 
6230 Rødekro 

193,02 443,94 

 
Søderupvej 20 afsætter alt husdyrgødningen til Hell Markbrug I/S. 
 
Da der er produktionsmæssig samdrift mellem Søderupvej 20 og Hell Markbrug I/S, så 
kan der afsættes 2,3 DE/ha til arealerne tilhørende Hell Markbrug I/S. De 193,02 ha kan 
således modtage 443,94 DE i alt. 
 
De resterende dyreenheder, som produceres på ejendommen (465,83 – 443,94) svaren-
de til 21,88 DE, svarer til de 22 DE, der afsættes til biogasanlæg. 
 
Da der kun er godkendt afsætning til arealer svarende til ca. 298,35 DE, stilles der vilkår 
om, at ved fuld udnyttelse af tillægsgodkendelsen, så skal der foreligge en aftale om af-
sætning af de resterende 22 DE til godkendt modtager før en fuld udnyttelse af tillægs-
godkendelsen er mulig. Det samme gør sig gældende for de 63,25 ha svarende til 145,47 
DE som er under godkendelse, men endnu ikke godkendt.  
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Det betyder, at der stilles vilkår om, at der skal foreligge godkendelse for 16 DE + 
145,47 DE = førend den del af tillægsgodkendelsen må udnyttes. Indtil da er det kun de 
298,35 DE, der må udnyttes. 
 
 
Tabel 17. Aftalearealer - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 
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Vurdering 
Der er i tillægsgodkendelsen ikke medtaget ejede og forpagtede arealer. Alt produceret 
husdyrgødning afsættes til andre parter.  
 
Alle arealer er beliggende i oplandet til Vadehavet (Lister Dyb), hvortil der er et stigende 
dyretryk. På baggrund heraf skal der foreligge en godkendelse af disse arealer, hvoraf 
det skal fremgå, at arealerne med den modtagne husdyrgødning ikke påvirker Lister Dyb 
mere end et tilsvarende planteavlsbrug vil gøre. 
 
Der er i ansøgningen medtaget 63,25 ha aftaleareal, som endnu ikke er godkendt til at 
modtage husdyrgødning, og som er beliggende i opland til Vadehavet (Lister Dyb).   
 
Der stilles vilkår om, at den del af produktionen, hvor der endnu ikke foreligger en god-
kendt aftager til husdyrgødningen, først må udnyttes, når der foreligger en underskrevet 
kontrakt mellem ansøger og en godkendt modtager. 
 
Det samme gør sig gældende for de 22 DE, der skal afsættes til biogasanlæg. 
 
Ændringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa 
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sårbare. 
 

9.2 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 
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 
inden for 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 data-
baserne ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredel-
sesområde. 
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindelig 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. Det vurderes 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. 
 
Kommunen vurderer, at randzonerne vil yde vandhullerne beskyttelse mod næringsstof-
fer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne skjul i den tid, ynglen 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 
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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. 
 
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. 
 
Hasselmus. Hasselmusen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Hasselmu-
sens levesteder er knyttet til en lagdelt og forskelligartet løvskov, rig på frø- og frugt-
sætning med en mangfoldig underskov bestående af forskellige urter og bærbuske. Has-
selmusen kræver stabile og uforstyrrede levesteder, og i Aabenraa Kommune er der kun 
registreret en bestand i Søgård Skov.  
 
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. 
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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. 
 
Rødlisten er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sår-
bare eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige pad-
dearter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Dan-
mark 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 
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 ejen-
dommen 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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10 Oversigt over bedste tilgængelige teknik 
(BAT)/renere teknologi 

Redegørelse 
Beskrivelsen af den bedste tilgængelige teknik og renere teknologi er ikke blevet ændret 
i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen er ikke blevet ændret i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
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11  Alternative muligheder og 0-alternativet  
Alternative muligheder 
Anlæggets placering og indretning er blevet vurderet og fastlagt i den gældende miljø-
godkendelse. 
 
Den nye betonplads ST-234372 til småkalve er den tidligere plads, som ikke er blevet 
nedlagt. Pladsen ligger i tilknytning til den eksisterende kostald og lade. 
 
0-alternativet 
0-alternativet er at udnytte den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at 0-alternativet ikke er realistisk på nuværende tids-
punkt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at ansøger har vurderet de realistiske alternati-
ve muligheder, og at det valgte alternativ er det eneste realistiske alternativ. 
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12  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Ved ophør af alle aktiviteter på husdyrbruget, vil det blive sikret, at der ikke kan opstå 
fare for forurening og gener fra anlægget. Oplagret husdyrgødning i gødningskanaler og 
gyllebeholdere, foderrester i staldene, fodersiloerne og ensilagesiloanlægget, farligt og 
andet affald, maskiner og andet materiel vil blive bortskaffet forskriftsmæssigt. 
 
Gyllebeholderne vil eventuelt blive udlejet. 
 
Desuden vil ejendommens driftsbygninger blive vedligeholdt eller fjernet, således at 
ejendommen ikke forfalder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at vilkåret om ophør skal gennemskrives, så der stilles 
vilkår om, at driftsherren senest fire uger efter at alle aktiviteter på husdyrbruget ophø-
rer, skal kontakte Aabenraa Kommune med henblik på vejledning om nødvendige foran-
staltninger for at undgå fare for forurening og gener fra de ophørte aktiviteter. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at ovennævnte tiltag er tilstrækkelige til at undgå fare for 
forurening og gener. 
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13  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
I den gældende miljøgodkendelse er der stillet vilkår om egenkontrol og dokumentation. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune har fået oplyst, at kvægbrugere fremadrettet kan ansøge om at bli-
ve fritaget for at registre flytning af køer og opdrætning mellem forskellige CHR-numre. 
Det betyder, at produktionsomfanget pr. ejendom ikke længere kan aflæses i gødnings-
regnskabet og sammenholdes med dyreholdet i miljøgodkendelsen. 
 
Det fremgår af CHR-registeret, at driftsherren har en kvægbesætning med CHR-nr. 
48076 på Kassøvej 20, Sdr. Ønlev, 6230 Rødekro. 
 
Aabenraa Kommune vurderer derfor, at der skal stilles et nyt vilkår nr. 67a om, at drifts-
herren skal føre en logbog eller en produktionskontrol for at kunne dokumentere over-
holdelse af vilkår 8. 
 
De øvrige vilkår om egenkontrol og dokumentation ændres ikke i forhold til den gælden-
de miljøgodkendelse. 
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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 3 tillægsgodkendelse, skemanr. 68508, version 7, ind-

sendt den 21. januar 2015 i husdyrgodkendelse.dk 

1.1. Beskrivelse af ansøgning 

1.2. Afløb af tagvand 

1.3. Afløbsplan 

1.4. Forsinkelsesbassin 

1.5. Udsprinklingsanlæg 

1.6. Kapacitetsberegning 

1.7. Fuldmagt 

2. Situationsplan med stald-ID og lager-ID 

3. Situationsplan med områderne A og B samt markeringspæle 

4. Topografisk kort 

5. Konsekvensområde for lugtemission 

 
 






































































