
 

 

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af husdyrbruget Lundmarkvej 5, 6372 Bylde-
rup-Bov 

 
Aabenraa Kommunes Team Natur og Team Miljø har den 24. april 2015 meddelt tillæg 
nr. 1 til miljøgodkendelse af ejendommen Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov, jf. § 12 
stk. 3 i husdyrbrugloven. 
 
Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen omfatter den i miljøgodkendelsen årlige produktion 
med nedenstående ændringer: 
 
Produktionen i søer, smågrise og slagtesvin ændres ikke i forbindelse med ansøgnin-
gen, dog ændres vægt af smågrise og polte, hvilket betyder, at antallet af dyreenhe-
der reduceres fra 316,35 DE til 314,4 DE.  
 
Ansøgningen vedrører endvidere følgende ændringer: 
 

• Der anvendes ikke længere reduceret proteinindhold i foderet til søer og slagte-
svin 

• Der anvendes ikke længere reduceret fosforindhold i foderet til smågrise og slag-
tesvin 

• Der anvendes ændrede værdier af fosforindholdet i foderet til søer 
• Løbe-/kontrolafdeling til 250 søer etableres med individuel opstaldning, delvis 

spaltegulv (tidligere løsgående, delvis spaltegulv) 
• Der etableres gyllekøling i alle stalde 
• Der undlades at etablere biologisk lugtrensning i smågrisestalden 
• Der undlades at etablere gylleseparering 

 
Endvidere sker der følgende ændringer af arealerne: 
 

• Der er medtaget en gylleaftale på 280,37 ha 
 
 
Tillæg nr. 1 kan ses i sin helhed nedenstående. 
 
 

 Kultur, Miljø & Erhverv 

Miljø 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 73767676 
 
Dato: 23-04-2015 
Sagsnr.: 14/30481 
Dok.løbenr.: 108416/15 
 
Kontakt: Tina Ketelsen 
Direkte tlf.: 73767864 
E-mail: tket@aabenraa.dk 

Digital annonce 
Aabenraa Kommunes hjemmeside 
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Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

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

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

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklage-
nævnet. 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 sen-
des 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 du ønsker at blive frita-
get for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myn-
dighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmod-
ningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen ud-
løber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 28. april 2015 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag den 26. maj 2015, 
der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Der kan i øvrigt henvises til godkendelsens afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Tina Ketelsen   
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Datablad 
Titel: Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af svinebruget på Lundmarkvej 

5, 6372 Bylderup-Bov. Tillægget meddeles i medfør af § 12, 
stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov 
om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændrin-
ger. 

 
Godkendelsesdato: 24. april 2015 
 
Ansøger: Herman Thomsen, Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov 
 
Telefonnr.:  7476 1465 
 
Mobilnummer: 20312299 
 
E-mail:  lundmark5@live.dk 
 
Ejer af ejendommen: Herman Thomsen, Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov 
 
Kontaktperson: Herman Thomsen, Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov 
 
Ejendomsnr.: 5800013735 
 
Matr.nr. og ejerlav: 9, Lund, Burkal m.fl.  
 
CVR nr.:  31987156 
 
CVR/p nr.:  1015130527 
 
CHR nr.:  49799 
 
Biaktiviteter:  Der er ikke biaktiviteter på ejendommen 
 
Andre ejendomme: Ingen 
 
Andre godkendelser:  Miljøgodkendelse den 20. august 2012 
 
Miljørådgiver: Hanne Bang, Gråkjær Miljøcenter, Lundvej 24, 8700 Horsens. 

Tlf. 9613 5555, mobil 5118 2855, mail hab@graakjaer.dk. 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, miljø: Gitte Moestrup, OSC-Miljø ApS 
 
Kvalitetssikring, miljø: Lene Kragh Møller 
 
Sagsbehandler, natur: Morten Hansen, Aabenraa Kommune 
 
Kvalitetssikring, natur: Tina Hjørne, Aabenraa Kommune 
 
Sagsnr:  14/30481, dok 84 
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Del I – Resumé og vilkår 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om tillægsgodkendelse 

Herman Thomsen har ansøgt om tillægsgodkendelse til ændring af svineproduktionen 
beliggende Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov.  
 
Ansøgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgnings-
system, og hovedansøgningen har skemanr. 67831. Ansøgningen er første gang indsendt 
den 15. oktober 2014. Aabenraa Kommune har modtaget den endelige version 10 af an-
søgningen den 18. februar 2015. Ansøgningen fremgår af bilag 1. Oplysninger om mer-
belastning fra den tidligere miljøgodkendelses ansøgt-drift til denne tillægsgodkendelses 
ansøgt drift fremgår af skema 74505 i bilag 2. 
 
Husdyrbruget blev miljøgodkendt den 20. august 2012, jf. § 12, stk. 2 i husdyrbruglo-
ven. 
 
Produktionen i søer, smågrise og slagtesvin ændres ikke i forbindelse med ansøgningen, 
dog ændres vægt af smågrise og polte, hvilket betyder, at antallet af dyreenheder redu-
ceres fra 316,35 DE til 314,4 DE. Vægten ændres således: 
 

• Vægt af smågrise ændres til 7,1 – 32,0 kg (tidligere 7,2 – 32,0 kg) 
• Vægt af 500 polte ændres til 32 – 107 kg, hvor de indgår i soholdet (tidligere 32 

– 120 kg). 
 
Ansøgningen vedrører følgende ændringer: 
 

• Der anvendes ikke længere reduceret proteinindhold i foderet til søer og slagtesvin 
• Der anvendes ikke længere reduceret fosforindhold i foderet til smågrise og slagte-

svin 
• Der anvendes ændrede værdier af fosforindholdet i foderet til søer 
• Løbe-/kontrolafdeling til 250 søer etableres med individuel opstaldning, delvis spal-

tegulv (tidligere løsgående, delvis spaltegulv) 
• Der etableres gyllekøling i alle stalde 
• Der undlades at etablere biologisk lugtrensning i smågrisestalden 
• Der undlades at etablere gylleseparering 

 
Endvidere sker der følgende ændringer af arealerne: 
 

• Der er medtaget en gylleaftale på 280,37 ha 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 

Produktion og arealer 
Den miljøgodkendte svineproduktionen på Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov, er på 750 
søer med smågrise fravænnet ved 7,1 kg, 24.000 smågrise (7,1-32 kg), 500 polte (32 – 
107 kg) og 500 slagtesvin (32-120 kg) svarende til 314,4 DE. Dyreholdet reduceres med 
14,3 DE som følge af ændringer i vægt, der sker ikke andre ændringer af dyreholdet. 
 
Bedriftens ejede og forpagtede harmoniareal er på 142,17 ha, der ved udbringning af 1,4 
DE/ha anvendes til udbringning af 199,00 DE/planperiode med 19.823,11 kg 
N/planperiode og 5.111,32 kg P/planperiode fra Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov. 
 
Ved fuld produktion skal der afsættes 115,39 DE/ha til godkendt modtager indeholdende 
11.495 kg N og 2.964 kg P. 
Afsat og produceret N og P er ens for scenarie 1 og scenarie 2. 
 
Der er 1 forpagtningsaftale på 1,22 ha og 1 gylleaftale på 280,37 ha.  
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Beliggenhed og planmæssige forhold 
Ejendommens beliggenhed i landzone ændres ikke i forhold til den gældende miljøgod-
kendelse. Der etableres ikke nye stalde eller opbevaringsanlæg i forhold til det tidligere 
miljøgodkendte, men der etableres gyllekøling i stedet for gylleseparationsanlæg og bio-
logisk luftrensning. 
 
De tidligere miljøgodkendte stalde og opbevaringsanlæg er etableret. 
 
Største delen af stald- og opbevaringsanlæg samt driftsbygninger ligger samlet, og de 
afskærmes af eksisterende træbevoksning omkring ejendommen, som skal bibeholdes. 
En eksisterende gyllebeholder ligger ikke i tilknytning til de øvrige anlæg. 
 
Der er ca. 560 m til nærmeste nabobeboelse (Lundmarkvej 4) uden landbrugspligt, som 
ligger nordøst for ansøgers ejendom og ca. 560 m til nærmeste nabobeboelse (Lund-
markvej 3) med landbrugspligt, der er beliggende øst for ansøgers ejendom. 
 
Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Den miljøgodkendte svineproduktionen består af søer med smågrise fravænnet ved 7,1 
kg, smågrise (7,1-32 kg), polte (32-107 kg) og slagtesvin (32-120 kg). Dyreholdet redu-
ceres med 14,3 DE som følge af ændringer i vægt, der sker ikke andre ændringer af dy-
reholdet. 
 
Tidligere miljøgodkendte farestald, løbe- drægtighedsstald, smågrisestald og slagtesvine-
stald er etableret. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forhold til det tidligere 
miljøgodkendte. 
 
Aabenraa Kommune har ved anvendelse af Miljøstyrelsens vejledninger beregnet, at 
BAT-niveauet er 3.156 kg N/år. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniak-
emission fra anlægget er 2.996 kg N/år. BAT-kravet er således overholdt. 
 

Det er på baggrund af ovenstående kommunens samlede vurdering, at husdyrbruget 
med hensyn til staldsystemer i fremtidige staldbygninger har truffet de nødvendige for-
anstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedst tilgæn-
gelige teknologi (BAT). 
 
Opbevaring, håndtering og udbringning af husdyrgødning overholder alle de generelle 
regler. 
 

Forurening og gener fra husdyrbruget 
Lugtgenerne er stort set uændrede, idet der ikke sker ændringer i produktion eller stald-
indretning i forhold til det tidligere miljøgodkendte.  
 
Den beregnede lugtgeneafstand til enkeltbolig på ejendom uden landbrugspligt er 167 m, 
til samlet bebyggelse er den 347 m og til byzone er den 529 m. 
 
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 derfor 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 746 m. 
 
Der kan forekomme gener fra husdyrbruget i forbindelse med transporter til og fra an-
lægget 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 
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disse staldsystemer er 30 %. Ammoniakemissionen er 15.54 kg N/år mindre end det ge-
nerelle krav. 
 
Påvirkninger fra arealerne 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der er ingen særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om miljøgodkendelse 
af husdyrbrug mv. inden for en afstand af 1.000 m fra anlægget.  
 
Nærmeste område beskyttet efter § 7 er beliggende ca. 1.050 m østnordøst for anlæg-
get, hvor der ligger en kategori 3 mose. 1.350 meter vest for anlægget ligger den en 
kategori 2 mose med højmosekarakterer (Brøggelmose). 
 
Nærmeste Natura 2000 område er det internationale naturbeskyttelsesområde Ino 089 
og habitatområde H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen, som er beliggende 
ca. 2,7 km syd for ejendommen. 
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor viser beregningerne, at kravene om fosforudvaskning er overholdt 
med: 
Scenarie 1 DE/ha: 17,3 kg P. 
Scenarie 2 DE/ha: 173 kg P. 
 
Hvad angår nitratudvaskning til overfladevand viser beregningerne, at reduktionsprocen-
ten er 100 %. 
 
Beregning af det maksimale dyretryk og det reelle dyretryk for ansøgt drift: 
Scenarie 1 og 2: 
DEmax: 1,40 DE/ha 
DEreel: 1,40 DE/ha 
 
Beregning af udvaskningen af N via Farm-N viser følgende: 
Scenarie 1 DE/ha (DEreel):  58,6 kg N/ha 
Scenarie 2 DE/ha (DEreel):  58,6 kg N/ha 
Planteavlsbrug:   58,6 kg N/ha 
 
Ingen af udbringningsarealerne er placeret i områder, der er sårbare for nitratudvask-
ning.  
 
Dele af ejendommens arealer ligger i opland til råstofsøen Lund Sø, der er en målsat sø.  
 

Alternative muligheder og 0-alternativet 
Anlæggets placering og indretning er blevet vurderet og fastlagt i den gældende miljø-
godkendelse. 
 
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 miljøgodkendelsen og tillæg nr. 1 overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af husdyrbruget 
Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov. Der er ikke meddelt byggetilladelse eller andre tilla-
delser/godkendelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
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1.3 Offentlighed 

Ansøgning om tillæg nr. 1 har ikke været offentlig annonceret, da Aabenraa Kommune 
har vurderet, at ændringerne ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, jf. § 
55, stk. 2 i husdyrbrugloven. 
 
Udkastet til tillæg nr. 1 blev den 31. marts 2015 sendt til ansøger, naboer og andre be-
rørte, samt til andre parter. Modtagerne fremgår af listen over de klageberettigede i af-
snit 4 ”Klagevejledning”. Der var en frist på 3 uger til at fremsende bemærkninger til 
ansøgningen og udkastet. 
 
Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden. 
 
Udkastet til afgørelse blev den 22. april 2015 sendt til Herman Thomsen med oplysning 
om adgangen til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven, jf. § 47 i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der var en frist på 2 uger til at fremsende en udta-
lelse. Herman Thomsen har den 22. april 2015 oplyst, at han ikke ønsker aktindsigt, men 
at han ønsker at udtale sig vedr. vilkår 91 i den oprindelige godkendelse (udtalelsen er 
vedlagt som bilag 10). Vilkåret er ikke ændret i dette tillæg til godkendelsen. 
 
Vilkår 91: 
Der skal etableres en 20 m bred dyrknings-, sprøjtnings- og gødskningsfri bræmme på 
mark nr. 11-0, der grænser op til Lund Sø mod syd. Bræmmen er markeret med gult på 
nedenstående kort. Bræmmen må gerne slås. 
 
Aabenraa Kommune har opretholdt vilkåret med baggrund i NMKN afgørelse 132-00460 
af 13. december 2012, hvor der opretholdes mulighed for at stille vilkår om dyrkningsfrie 
bræmmer samt Wiki vejledningen, områdets topografiske forhold, og at der er tale om en 
fosforfølsom sø. 
 
Det meddelte tillæg nr. 1 bliver offentlig annonceret på Aabenraa kommunes hjemmeside 
tirsdag den 28. 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-
se i henhold til § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om 
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget 
på Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov. 
 
Tillæg nr. 1 omfatter produktionen i miljøgodkendelsen med nedenstående ændringer: 
 

• Vægt af smågrise ændres til 7,1 – 32,0 kg (tidligere 7,2 – 32,0 kg) 
• Vægt af 500 polte ændres til 32 – 107 kg (tidligere 32 – 120 kg) 
• Ændringer af protein- og fosforindhold i foderet. 

 
Ejendommens samlede årlige produktion er herefter: 
 

• 750 årssøer 
• 500 polte (32 – 107 kg) 
• 500 slagtesvin (32 – 120 kg) 
• 24.000 smågrise (7,1 – 32 kg), 
• Svarende til 314,4 DE. 

Produktionen er reduceret med 1,95 DE. 
 
Tillæg nr. 1 omfatter de i miljøgodkendelsen værende stalde samt gødningsopbevarings-
anlæg samt øvrige faste konstruktioner med nedenstående ændringer. Stald- og lager-
numrene henviser til vedlagte bilag 1. Se endvidere situationsplan i bilag 4. 
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• Løbe-/kontrolafdeling til 250 søer (ST-231537) etableres med individuel opstald-
ning, delvis spaltegulv (tidligere løsgående, delvis spaltegulv) 

• Der etableres gyllekøling i alle stalde 
• Biologisk lugtrensning i smågrisestalden tages ud af godkendelsen 
• Separationsanlægget tages ud af godkendelsen. 

 
Det skal oplyses, at dette tillæg ikke omfatter byggetilladelse eller andre tilladelser/ afgø-
relser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Lund-
markvej 5, 6372 Bylderup-Bov. 
 
Tillæg nr. 1meddeles: 

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

miljøgodkendelse mv. 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 ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og 
Aabenraa Kommunes regulativer – også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i 
forhold til denne godkendelse. 
 
Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 

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

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

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

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier 
 
 
Den 24. april 2015 
 
 
 
Lene Kragh Møller   Morten Hansen  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Kultur, Miljø & Erhverv   Kultur, Miljø & Erhverv 
Team Miljø       Team Natur   
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 82 35 
landbrug@aabenraa.dk   landbrug@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 20. august 2012. 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 
Vilkår 1 ændres til: 

Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysnin-
ger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 67831, version 10, 
modtaget i Aabenraa Kommune den 18. februar 2015 og med de vilkår, der fremgår af 
dette tillæg nr. 1 og den gældende miljøgodkendelse fra den 20. august 2012. 

 
Gyldighed  
Nyt vilkår 3a: 

Tillæg nr. 1 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra datoen for medde-
lelse af tillægget. Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet 
forlænges fristen for udnyttelsen med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Na-
tur- og Miljøklagenævnet, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

Nyt vilkår 3b: 
Godkendelse kan ikke udnyttes ud over 199 DE, førend der er indgået skriftlig aftale 
om afsætning af 115,39 DE gylle til godkendt modtager. 

Vilkår 5 ophæves. 

2.2 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

Husdyrhold og staldindretning  
Vilkår 8 ændres til: 

Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må på 
årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel dog med mulighed for 
fleksibilitet som angivet i vilkår 9 i den gældende miljøgodkendelse. Staldsystemet 
skal ligeledes være som angivet i tabellen herunder. Dyreenhedsomregningsfaktoren 
fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 835 af 30. juni 2014 om erhvervsmæssigt dy-
rehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer 
er det antallet af individer, som gælder. 
 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 
Staldsystem (gulvsystem 
og udmugningssystem) 

Vægt/ 
alder 

Stipladser/ 
antal dyr 

DE 

ST-231536 Ingen    0 

ST-231537 
Søer Løsgående, delvis spaltegulv  500 79,34 

Søer Individuel opstaldning, delvis 
spaltegulv 

 250 39,67 

ST-231538 Søer Kassestier, delvis spaltegulv  750 51,05 

ST-231539 Smågrise Toklimastald, delvis spaltegulv 7,1 – 32 24.000 115,85 

ST-231540 
Polte 

Delvis spaltegulv,  
25-49 % fast gulv 

32 – 107 500 12,82 

Slagte-
svin 

32 - 120 500 15,70 

I alt     314,40 

 
Vilkår 12 ændres til: 

Alle stalde skal indrettes med delvis spaltegulv. 
 
Vilkår 15 ændres til: 

Der skal være overbrusningsanlæg i stald ST231537 og stald ST231540, så det sikres 
at grisene afsætter gødning på spaltearealet, og ikke på det faste areal. 
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Ventilation 
Vilkår 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24 ophæves. 
 
Fodring 
Vilkår 25 ændres til: 

Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. årsso gange antal års-
søer skal være mindre end 4.219 kg P pr. år. 
 
"P ab dyr pr. årsso" beregnes ud fra følgende ligning: 
P ab dyr pr årsso = (FE pr. årsso x gram fosfor pr. FE)/1000 – 0,58 – (antal fravæn-
nede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst). 
 

Vilkår 26, 27, 28 og 29 ophæves. 
 

2.3 Gødningsproduktion og – håndtering 
 
Drift af gyllesepareringsanlæg 
Vilkår 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 og 67 ophæves. 
 
Drift af gyllekøling 
Vilkår 52 ændres til: 

Gyllekanalerne i staldafsnit ST-231537, ST-231538, ST-231539 og ST-231540, i alt 
1.727 m2, skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. 

 
Vilkår 53 ændres til: 

Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 180.029 kWh. 
 
Vilkår 54 ændres til: 

Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren 
skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årli-
ge køleydelse målt i kWh. 

 
Vilkår 55 ændres til: 

Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm 
samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. 
Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk. 

 
Vilkår 56 ændres til: 

Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producen-
tens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 

 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Vilkår 74 ophæves. 
 

2.4 Påvirkninger fra arealerne 

Udbringningsarealerne 
Vilkår 86 ændres til: 

Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 142,17 ha 
ejet og forpagtet udspredningsareal, som fremgår med rødt på nedenstående kort 
samt på de 280,37 ha aftaleareal, der fremgår med blåt herunder. 
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Vilkår 87 ændres til: 
Der skal foreligge skriftlige aftaler på forpagtninger og gylleaftaler af mindst 1 års va-
righed. 

Vilkår 88 ændres til: 
Ved fuld produktion skal der afsættes 115,39 DE med 11.495 kg N og 2.832 kg P til 
aftalearealer vist med blåt på kort under vilkår 86.  
 

Beskyttet natur 
Vilkår 89 og 90 ophæves. 

 
Natura 2000 
Vilkår 93 ændres til: 

I scenarie 1 skal der hvert år være 6 % ekstra efterafgrøder, ud over 
de til en hver tid gældende, generelle krav om efterafgrøder. Disse efterafgrøder skal 
følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder, hvad angår arts-
valg, dyrkningsperiode og kvælstofgødning. 
 

Vilkår 95 ophæves. 
 

Vilkår 96 ændres til: 
I scenarie 1 skal husdyrbrugetssamlede kvælstoftilførsel (husdyrgødning korrigeret for 
udnyttelseskrav og handelsgødning) reduceres med 3,4 % i forhold til de til enhver tid 
gældende normer. Normreduktionen eller andre generelle miljøkrav må ikke overføres 
til andre bedrifter. 

 
Nyt vilkår 96a: 

I scenarie 2 skal husdyrbrugetssamlede kvælstoftilførsel (husdyrgødning korrigeret for 
udnyttelseskrav og handelsgødning) reduceres med 9,2 % i forhold til de til enhver tid 
gældende normer. Normreduktionen eller andre generelle miljøkrav må ikke overføres 
til andre bedrifter. 
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2.5 Egenkontrol og dokumentation 

 
Vilkår 100 ændres til: 

Der skal føres journal over flydelag i beholdere med gylle hver 14. dag. Hvis der ikke 
kan etableres flydelag, skal der etableres fast overdækning på beholderne. 

 
Vilkår 103, 104, 105, 107, 108 og 109 ophæves. 
 
Vilkår 110 ændres til: 
 

Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: 
- Antal årssøer 
- antal fravænnede grise pr. årsso 
- fravænningsalder og -vægt 
- foderforbrug pr. årsso 
- det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEso i foderblandingerne til søer. 

 
Vilkår 111 ændres til: 

P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger be-
regnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. sep-
tember år (2015) til 15. februar i år (2017). 

 
Gyllekølingsanlæg 
Nyt vilkår 113: 

Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller til-
svarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst en gang 
årligt. 
 
Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: 

- Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sik-
kerhedsanordningen 

- Kontrol af kølekredsens ydelse. 
 
Nyt vilkår 114: 

Enhver form for driftsstop på gyllekølingsanlægget skal noteres i logbog med angivel-
se af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har 
en varighed på mere end 7 dage. 

 
Nyt vilkår 115: 

Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrol-
rapporter samt øvrige servicerapporter for gyllekølingsanlægget skal opbevares på 
husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbrugets har en samlet årlig produktion, der er større end 250 dyreenheder. Det 
har ikke aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, idet søer med tilhørende smågrise 
indtil 30 kg udgør mindre end 90 % af dyreenhederne. Husdyrbruget er derfor omfattet 
af § 12 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug med senere ændringer. Husdyrbruget er godkendelsespligtigt, og 
Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af et tillæg til miljøgodkendelse 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 ni-
trat og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i 
henhold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fugle-
beskyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav over-
holdes, 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 
husdyrbruget, inklusive bedriftens arealer, dog højst over en 8-årig periode. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgningen er indsendt første gang den 15. oktober 2014, hvilket betyder, at am-
moniakemissionen skal reduceres med 30 % i forhold til det fastsatte bedste staldsy-
stem. 

 
Dette tillæg fastlægger de vilkår, der skal gælde for en ændring af det eksisterende 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 udenlandsk 
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 
husdyrbruget Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov med ejendoms nr. 5800013735. Ansø-
ger ejer ikke andre ejendomme. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 49799, og 
virksomhedens CVR nr. er 31987156. 
 
Tillæg nr. 1 er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
67831, version 10, modtaget i Aabenraa Kommune den 18. februar 2015. Ansøgningen 
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, gødningsopbevaringsan-
læggene, 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 den ikke er udnyttet inden 2 år efter den er meddelt. Vil-
kårene i dette tillæg skal, hvis ikke andet er anført være opfyldt fra det tidspunkt, hvor 
tillægget udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis det meddelte tillæg nr. 1, ikke har været udnyttet helt eller 
delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tillægget, der ikke har væ-
ret 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 god-
kendelsen indtil 24. april 2023.  
 

3.5 Revurdering af tillæg nr. 1 

Tillæg nr. 1 skal som den gældende godkendelse regelmæssigt og mindst hvert 10. år 
tages op til revurdering. Aabenraa Kommune har besluttet, at den første regelmæssige 
revurdering skal foretages samtidig med den oprindelige miljøgodkendelse, der er med-
delt den 20. august 2012. Det er planlagt at foretage den første revurdering i 2020. 
 
Desuden skal godkendelsen tages op til revurdering, når EU-kommissionen i EU-Tidende 
har offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets 
aktiviteter. Revurderingen skal tilrettelægges, så husdyrbruget kan overholde de ajour-
førte vilkår (på baggrund af BAT-konklusionen) seneste fire år efter offentliggørelsen af 
en BAT-konklusion. 
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4 Klagevejledning 
Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 
4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og 
kan i medfør af lovens § 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
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 28. april 2015 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag den 26. 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 miljøgodkendelse 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 Miljø & Natur. 
 
Et udkast til tillæg nr. 1 er forud for meddelelse af tillægget blevet sendt enten pr. brev 
eller pr. e-mail til nedenstående. Beboelser beliggende inden for det beregnede konse-
kvensområde for lugt fremgår af bilag 9. 

 
• Ansøger og ejer, digital post med doc2mail 
• Nabo, Bov Tværvej 17, 6372 Bylderup-Bov (ejer Lundmarkvej 3) 
• Nabo, Lundmarkvej 3, 6372 Bylderup-Bov (beboere) 
• Nabo, Lundmarkvej 4, 6372 Bylderup-Bov 
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• Bortforpagter, Tingdigevej 1, 6372 Bylderup-Bov 
• Husdyrgødningsmodtager, Noldevej 10, 6372 Bylderup-Bov 
• Miljørådgiver Hanne Bang, Gråkjær A/S, hba@graakjaer.dk 

 
Miljøgodkendelsen er blevet sendt enten digitalt med doc2mail eller pr. e-mail til neden-
stående. 
 

• Ansøger og ejer, digital post med doc2mail 
• Miljørådgiver Hanne Bang, Gråkjær A/S, hba@graakjaer.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: dnaabenraa-sager@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

 

  



 

 

19

 

 

 

Del II – Redegørelse og vurdering 
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5 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

5.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Husdyrbrugets beliggenhed i landzone ændres ikke i forhold til den gældende miljøgod-
kendelse. Der etableres ikke nye bygninger eller opbevaringsanlæg i forhold til det tidli-
gere miljøgodkendte. 
 

 
 
Tabel 1.  Afstandskrav til kommune-, lokalplaner og nabobeboelse § 6 i husdyrbrugloven 

Nærmeste… 
Af-

stand 
Beskrivelse 

Afstands
stands-

krav 

Eksisterende eller ifølge kommu-
neplanens fremtidige byzone 2,3 km 

Erhvervsområde i Bylderup- 
Bov 50 m 

Eksisterende eller ifølge kommu-
neplanens fremtidige sommer-
husområde 

>2 km  50 m 

Område i landzone, der i lokal-
plan er udlagt til boligformål, 
blandet bolig og erhvervsformål 

2,3 km 
Lokalplanområde 3.04.a Om-
rådet er udlagt som erhverv 

og industri 
50 m  

Område i landzone, der i lokal-
plan er udlagt til offentlige formål 
med henblik på beboelse, institu-
tioner, rekreative formål og lign.   

2 km 

Kristianshåb Campingplads 
Lokalplan 4.9.009 F, ca. 2 km 
fra staldanlæg og ca. 1,4 km 
fra gyllebeholder LA 27151. 

50 m 

Nabobeboelse 
Ca. 

560 m 
Lundmarkvej 4 og Lundmark-

vej 3 
50 m 
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Tabel 2.  Afstandskrav – § 8 i husdyrbrugloven 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 45 m Fra stuehus til ny gyllebeholder 15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed Ca. 3 km Nærmeste ligger i Bylderup-Bov 25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 2,8 km Bylderup-Bov vandværk 50 m 

Enkelt vandindvindings-
anlæg >25 m 

På ejendommen findes en drik-
kevandsboring 25 m 

Vandløb Ca. 1 km 
Vandløbet ligger nord for ejen-

dommen 
15 m 

Dræn 15 m 
Ejendommen er systemdrænet i 

1930’erne og 1940’erne. 15 m 

Sø 430 m Mod nord 15 m 

Offentlig vej Ca. 40 m Lundmarkvej til gyllebeholder 15 m 

Naboskel 10,5 m 

Kommunen har meddelt di-
spensation fra afstandskravet 
fra stalden og gyllebeholderen 
til naboskel mod øst. Der er 

10,5 meter fra stald og gylle-
beholder til naboskel mod øst. 

30 m 

 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber”. Nærmeste kirkelandskab, Burkal Kirke, ligger ca. 2,1 km syd-
øst for ejendommen. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. Nærmeste lavbundsareal, Lavbund klasse IV - Ingen risiko for okkerudledning ligger 
ca. 700 m sydøst for ejendommen. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovrejsningsom-
råder”. Nærmeste skovrejsningsområde ligger ca. 850 m syd for ejendommen. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”strandbeskyttel-
seslinie” 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”klitfredningsli-
nie” 
 
Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovbyggelinie”.  
Nærmester skovbyggelinie ligger ca. 750 m nordøst for ejendommen. 
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Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinier”. Nærmeste ”Sø- og åbeskyttelseslinier” ligger ca. 1,3 km nord for ejendom-
men 
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder”. Den eksisterende gyllebehol-
der nordvest for ejendommen ligger delvis indenfor 100 meter beskyttelseslinien for for-
tidsminder. 
  
Der er ingen arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede områ-
der”. Mark 31-0 grænser op til et ”Fredede fortidsminder” og ligger delvis indenfor 100 
meter beskyttelseslinien for fortidsminder. 
 
I museumsloven nr. er i § 29f fastsat regler om, at der på fortidsminder og inden for en 
afstand af 2 meter fra dem ikke må foretages jordbehandling, gødes eller plantes. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. I mark 31-0 ligger der ”beskyttede sten- og jorddiger”. 
 
I museumsloven nr. 358 af 8. april 2014 er i § 29a fastsat regler om, at der ikke må fo-
retages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddiger og 
lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortidsminder. 
 
Vurdering 
Afstandskrav § 6 
I henhold til § 6 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er etablering af anlæg 
samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, 
der medfører forøget forurening, ikke tilladt inden for eller i en afstand af mindre end 50 
m fra 1) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller 
sommerhusområde, eller 2) områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, 
blandet bolig og erhvervsformål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, insti-
tutioner, rekreative formål og lign. 
 
Etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der med-
fører forøget forurening, er heller ikke tilladt inden for en afstand af 50 m fra nabobebo-
else. 
 
Der foretages ingen ændringer/udvidelser indenfor de nævnte afstandskrav. Det vurde-
res derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med lovens krav. 
 
Det fremgår af tabel 1, at alle afstandskrav, jf. § 6 i husdyrbrugloven, er overholdt. 
 

Afstandskrav § 8 
Hovedreglen er, at stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg for husdyrbrug for 
mere end 3 dyreenheder ikke må etableres inden for de i § 8 i loven 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 indret-
ning og drift.  
 
Det fremgår af tabel 2, at afstandskravet fra eksisterende stald og gyllebeholder til nabo-
skel mod øst ikke er overholdt. Kommunen har tidligere meddelt dispensation fra af-
standskravet.  
 
Alle øvrige afstandskrav, jf. § 8 i husdyrbrugloven, er overholdt 
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Bygge- og beskyttelseslinier 
Anlægget er ikke beliggende inden for bygge- eller beskyttelseslinier i forhold til kirke, 
kyst, skovrejsning, strand, klit, skov, sø, å, fredede områder, fortidsminder og diger. 
 
Og der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og 
okker”.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen kan drives uden påvirkning af bygge- og 
beskyttelseslinjer, fredninger mv., når gældende lovgivning i naturbeskyttelsesloven og 
museumsloven overholdes, og at det ikke er relevant at stille yderligere vilkår til dette. 
 

5.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
 
Landskabelige værdier 
Ejendommen ligger i Aabenraa Kommune, 600-700 m sydvest for Lund.  
 
Ansøgers ejendom er beliggende i landzone. Landskabet omkring ejendommen er relativt 
fladt. Landskabet er præget af marker og naturelementer i form af levende hegn og træ-
bevoksninger. 
 
Der ændres ikke i bygningerne i forhold til det tidligere miljøgodkendte. Samtlige bygnin-
ger er placeret samlet. 
 
Tabel 3.  Materialevalg 

Bygning 
Grund-
plan ca. 

Byg-
nings-
højde 

ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendel-
se 

 Kostald    
Røde mursten og gråt 

eternittag 
Tages ud af 

drift 

ST-
231537 

Løbe- dræg-
tighedsstald 

1.250 m² 9 m 20° Grå søstenselementer med 
gråt tag 

Til søer 

ST-
231538 

Farestald 1.642 m² 9 m 20° 
Grå søstenselementer med 

gråt tag 
Til søer med 

smågrise 

ST-
231539 Klimastald 1.840 m² 9 m 20° 

Grå søstenselementer med 
gråt tag Til smågrise 

ST-
231540 

Slagtesvin 500 m² 9 m 20° 
Grå søstenselementer med 

gråt tag 
Til polte 

LA-
1157139 

Ny gyllebe-
holder 805 m²   

Grå elementer + grå telt-
overdækning 

Separeret 
gylle 

LA-
157140 

Lille gyllebe-
holder 

150 m²   Grå elementer Gylle 

LA-
157141 

Gyllebehol-
der 177 m²   Grå elementer Gylle 

 Lade 1.800 m²     

 Stuehus    Røde mursten og gråt tag Stuehus 

 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde land-
skaber”.  
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Uforstyrrede landskaber 
Alle bygninger og opbevaringsanlæg ligger inden for udpegningen ”Uforstyrrede landska-
ber”. (kommuneplan 2009) 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Større sammen-
hængende landskaber” (forslag til kommuneplan 2015) 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer inden for udpegningen ”Værdiful-
de kulturmiljøer. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningen ”Særlig næringsfattige natur-
arealer”. (kommuneplan 2009) 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningen ”Naturområder”. (kommune-
plan 2009) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen ”Områder med naturinteresser” (kommu-
neplan 2009) men følgende arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen: mark 
21-0, 21-1, 41-0, 31-0 og 31-1. 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningen ” Områder med særlige na-
turbeskyttelsesinteresser” (forslag til kommuneplan 2015). 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen ”Potentielle naturbeskyttelsesområder” 
(forslag til kommuneplan 2015) men følgende arealer ligger helt eller delvist inden for 
udpegningen: mark 21-0, 21-1, 41-0, 31-0 og 31-1. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 1 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et moseområde - Kategori 3 
– natur, nordøst for anlægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 2,7 km syd for ejen-
dommen. Området er Natura 2000 område nr. 89 Vadehavet herunder habitatområde nr. 
90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 23 km sydvest 
for ejendommen. Området er Natura 2000 område 89 Vadehavet herunder habitatområ-
de nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde og fuglebeskyttelses-
område nr. 60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Følgende arealer grænser op til eller lig-
ger helt eller delvis inden for udpegningen ”Beskyttede Vandløb”: mark 14-0, 41-0 og 
38-0. Og følgende areal grænser op til eller ligger helt eller delvis inden for udpegningen: 
”Beskyttede sø”: mark 21-0, 21-1, 9-0, 10-0, 11-1, 11-4, 31-1, 31-0, 6-0, 4-0, 4-1, 2-0, 
1-1, 13-0, 36-0 og 37-0, ”Beskyttede eng”: mark 14-0, 38-0 og 21-1. 
 
Områder hvor skovtilplantning er uønsket 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovtilplantning 
er uønsket”. Nærmeste udpegning ligger ca. 550 m nordøst for ejendommen. 
 
Øvrige udpegninger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Boligområder”, 
”Blandet bolig- og erhvervsområder”, ”Centerformål”, ”Erhvervsområder”, ”Rekreative 
områder”, ”Offentlige formål”, ”Sommerhusområder”. 
 
Vurdering 
Husdyrbruget ligger i landzone sydvest for Lund. Landskabet, hvor anlægget er placeret, 
er fladt og relativt åbent, dog med læhegn og andre husdyrbrug. 
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Hele anlægget ligger samlet og ændringerne foregår i allerede godkendte bygninger. 
 
Der er en del afskærmende beplantning bestående af løvfældende træer og buske, hvil-
ket er med til, at anlægget fremstår mindre synligt i landskabet. Der er i den gældende 
miljøgodkendelse fastsat vilkår om, at eksisterende beplantning ikke må fjernes. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg vil fremstå som én drifts-
mæssig enhed, da alle bygninger ligger samlet.
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Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.3 Husdyrhold og staldindretning 

5.3.1 Generelt 
Redegørelse 
Dyreholdet består af søer med smågrise, smågrise 7,1-32 kg, polte og slagtesvin, sva-
rende til 314,4 DE.  
 
Der sker ingen ændringer af dyreholdet, bortset fra justeringer af vægtintervaller. Stald-
indretning i løbe-/kontrolafdeling ændres til individuel opstaldning i forbindelse med dette 
tillæg nr. 1. 
 
Der etableres gyllekøling med 12,9 % ammoniakreduktion i alle stalde.  
 
En oversigt over det samlede dyrehold fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 4.  Dyreholdet – Uddrag fra ansøgningsskemaet 

 
 
 
Staldanlægget skal bestå af følgende stalde, der er opført: 
 
Løbe- og drægtighedsstalden ST-231537 indrettes med løsdrift i drægtighedsstalden og 
individuel opstaldning i løbe-/kontrolafdelingen og delvis spaltegulv. 
 
Farestalden ST-231538 indrettes med kassestier og delvis spaltegulv. 
 
Smågrisestalden ST-231539 indrettes som Toklimastald med delvis spaltegulv. 
 
Polte-/slagtesvinestalden ST-231540 indrettes med delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv. 
 
Nedenstående tabel viser dyreholdets placering i staldene på ejendommen. 
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Tabel 5.  Dyreholdets placering – Uddrag fra ansøgningsskemaet 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne indretning og drift er i overensstemmel-
se med gældende regler og ikke vil medføre gener for miljøet. Der er i tidligere miljøgod-
kendelse stillet krav til indretningen af staldsystemerne, disse vilkår er fortsat gældende. 
 
Vilkår 12 ændres, idet der var en fejl i den gældende miljøgodkendelse. 

5.3.2 BAT staldteknologi 
Redegørelse 
Aabenraa Kommune har ved vurderingen af BAT-staldteknologi anvendt Miljøstyrelsens 
vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængeli-
ge teknik (BAT) med konventionelt hold af søer med pattegrise til fravænning, konventi-
onel produktion af smågrise og konventionel produktion af slagtesvin (gyllebaserede 
staldsystemer) fra 31. maj 2011. 
 
De vejledende emissionsgrænseværdier for forureningsparameteren ammoniak gælder 
for hele anlægget. Anlægget skal forstås i overensstemmelse med husdyrgodkendelses-
lovens definition. Det vil sige, at anlægget omfatter husdyrhold, stald samt lager. Og det 
omfatter både det eksisterende anlæg og etableringer, udvidelser og ændringer af an-
lægget. 
 
Emissionsgrænseværdierne er indtil videre kun af vejledende karakter. Det betyder, at 
det fortsat er Aabenraa Kommunes ansvar at sikre, at der bliver foretaget en vurdering 
af, hvorvidt ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og be-
grænse forureningen ved anvendelse af BAT, og i den forbindelse fastsætte nødvendige 
og relevante vilkår herom i miljøgodkendelsen. 
 
Det er Miljøstyrelsens klare opfattelse, at kommunalbestyrelsen har sikret sig, at husdyr-
bruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forure-
ningen ved anvendelse af BAT ved ansøgninger, såfremt kommunalbestyrelsen foretager 
sig følgende: 
 

• anvender de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak og i vurderingen 
i godkendelsen begrunder, hvorfor de af ansøger valgte teknikker og teknologier 
lever op til, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af BAT, og 

• fastsætter vilkår til de teknikker og teknologier, som ansøger har valgt. 
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Ansøgningen er modtaget i Aabenraa Kommune den 15. oktober 2014. 
 
Tabel 6.  Oversigt over stalde – Uddrag fra ansøgningsskemaet 

 
 
Stald ST-231536 
Stalden nedlægges og anvendes som lade. 
 
Stald ST-231537 
Drægtighedsstalden er indrettet til løsgående søer med delvis spaltegulv og individuel 
opstaldning i løbe-/kontrolafdeling med delvis spaltegulv. 
 
Stald ST-231538 
Farestalden er indrettet med kassestier og delvis spaltegulv.  
 
Stald ST-231539 
Klimastalden er indrettet som to-klimastald, som består af fast gulv i lejearealet og spal-
tegulv i gødearealet. Over grisenes lejeareal er der en overdækning. To-klimahulen op-
varmes normalt af grisenes egen varmeproduktion, hvilket normalt medfører en tempe-
ratur i hulen 4-6 grader over staldtemperaturen. 
 
Der etableres ikke biologisk luftrensning.  
 
Stald ST-231540 
Poltestalden indrettes med delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv. 
 
Virkemidler 
Der etableres gyllekøling i kanalerne i alle stalde, hvilket vil give en ammoniak effekt på 
12,9 %.  
 
Fast teltoverdækning på to af gyllebeholderne. 
 

BAT-emissionsniveau 
Det fremgår af Miljøstyrelsens udtalelser om krav til anvendelse af BAT, at hensigten ikke 
er, at virksomheden skal pålægges en bestemt løsning, idet BAT - betragtningen vedrø-
rer forureningsniveauet. Ifølge ansøgningen reduceres ammoniakfordampningen ved re-
gulering af gram råprotein pr. FE ved slagtesvin og søer, gyllekøling i alle stalde samt 
ved fast overdækning på de to gyllebeholdere. 

Natur- og Miljøklagenævnet har tidligere skrevet om anvendelse af BAT: 
 
Det følger af nævnets praksis, at Miljøstyrelsens ”Vejledende emissionsgrænseværdier 
opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)” i sager efter hus-
dyrbruglovens §§ 11 og 12 skal anvendes ved vurderingen af, om ammoniakemissio-
nen fra husdyrbrugets anlæg begrænses mest muligt ved anvendelse af BAT. 
 

Ved fastsættelse af en emissionsgrænseværdi for det samlede anlæg skal der ifølge 
vejledningen udregnes emissionsgrænser for henholdsvis nye og eksisterende dele af 
(stald)anlægget. Summen af disse emissionsgrænser udgør emissionsgrænseværdien 
for det samlede anlæg, som skal overholdes af husdyrbruget.” 
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Ansøger har på baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser og de vejledende 
emissionsgrænseværdier for søer, smågrise og slagtesvin beregnet husdyrbrugets sam-
lede maksimale ammoniakemission for de enkelte anlæg og dyregrupper. 
 
BAT-niveauet er ved anvendelse af Miljøstyrelsens vejledninger beregnet til 3.157,2 kg 
N/år, jf. nedenstående tabel. 
 
Tabel 7.  BAT-beregning. Ammoniakemission fra det samlede anlæg 

Dyregruppe Antal 
Emissions-

grænseværdi 
Korrektions-

faktor 
Resultat 

Årssøer 750 2,53 - 1.897,50 

Smågrise fra 7,1-32 kg 24.000 0,0366 1,053 924,63 

Slagtesvin fra 32-120 kg 500 0,3 1,238 185,68 

Polte fra 32-107 kg 500 0,3 0,996 149,37 

I alt    3.157,17 

 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra anlægget er 2.996 
kg N/år, jf. nedenstående tabel. 
 
Tabel 8.  Ammoniaktab – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 

Samlet vurdering af alle etableringer 
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 20. august 2012 meddelt miljøgodkendelse af ejen-
dommen til udvidelse af dyreholdet fra 35 malkekøer og 42 stk. opdræt (0-27 mdr.) sva-
rende til 65,23 nye DE til 750 årssøer, 1.000 slagtesvin (30-120 kg) samt 24.000 små-
grise (7,2-30 kg) svarende til 328,70 DE.  
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I denne tillægsgodkendelse er dyreholdet ændret i forhold til miljøgodkendelsen fra den 
20. august 2012, idet der er ansøgt om 750 årssøer, 500 polte (32-107 kg), 500 slagte-
svin (32-120 kg) og 24.000 smågrise (7,1-32 kg) svarende til 314,40 DE. 
 
Siden 2007 er der således udvidet fra 35 malkekøer og 42 stk. opdræt (0-27 mdr.) sva-
rende til 65,23 nye DE til 750 årssøer, 500 polte (32-107 kg), 500 slagtesvin (32-120 kg) 
og 24.000 smågrise (7,1-32 kg) svarende til 314,40 DE. 
 
I det indsendte skema 67831 har ansøger angivet det oprindelige dyrehold som nudrift.  
 
Det betyder, at det så er muligt at foretage en samlet vurdering af alle etableringer, ud-
videlser og ændringer foretaget på ejendommen siden 1. januar 2007, idet det indsendte 
skema viser ændringer fra det oprindelige dyrehold og til den ønskede tillægsgodkendel-
se.  
 
Det beregnede ammoniaktab på produktionsniveau for de tre skemaer ses i tabellen her-
under. 
 
Tabel 9. Ammoniaktab – uddrag fra diverse beregninger i det digitale ansøgningsskema. 

Kg N/år Skema 14675 Skema 74526 Skema 67831 

Nudrift 2012 366,00  536,83 

Ansøgt 2012 3.858,47 3.193,05  

Ansøgt 2014  2.995,67 2.995,67 

Difference 3.492,47 -197,38 2.458,84 

 
I tabellen ovenfor burde differencen beregnet i skema 67831 svare til differencen for 
nudrift 2012 i skema 14675 og ansøgt 2014 i skema 74526. Som det ses, så er det ikke 
tilfældet og forskellen skyldes, at der er forskelle i normtallene, hvilket medfører en min-
dre difference. 
 
Da ammoniakemissionen er faldende i ansøgt drift i forhold til miljøgodkendelsen fra 
2010, så er det Aabenraa Kommunes vurdering, at den ansøgte ændring og udvidelse 
over en 8-årig periode lever op til kravene. 
 

Samlet BAT vurdering 
Aabenraa Kommune har ved anvendelse af Miljøstyrelsens vejledninger beregnet, at 
BAT-niveauet er 3.157 kg N/år. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniak-
emission fra anlægget er 2.996 kg N/år. BAT-kravet er således overholdt. 
 

Det er på baggrund af ovenstående kommunens samlede vurdering, at husdyrbruget 
med hensyn til staldsystemer i fremtidige staldbygninger har truffet de nødvendige for-
anstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedst tilgæn-
gelige teknologi (BAT). 
 
Idet det i øvrigt forudsættes, at renovering, nyetablering og drift af staldanlæg sker som 
oplyst og i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, finder 
kommunen ikke anledning til at fastlægge videre regulering ved vilkår.    
 

5.4 Ventilation 

Redegørelse 
Der ændres ikke på ventilationsprincipperne i forhold til gældende miljøgodkendelse. 
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Tabel 10.  Ventilation– ansøgers oplysninger 

Stald nr. Ventilationstype Maksimal ventilation 
Antal afkast  

(udsugninger) 

Højde 

over kip 

ST-231537 Undertryksanlæg 15-130 m3/time 7 6 m 

ST-231538 
Undertryk med Kombi-

diffus luftindtag 30-375 m3/time 6 6 m 

ST-231539 Undertryk med kombi-
diffus luftindtag 

5-50 m3/time 14 6 m 

ST-231540 
Undertryk med kombi-

diffus luftindtag 15-110 m3/time 2 6 m 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ventilationsprincipper ikke ændres i forhold til den gæl-
dende miljøgodkendelse.  

5.4.1 Drift af biologisk luftvasker 

Redegørelse 
Den gældende miljøgodkendelse omfatter etablering af biologisk luftrensning i to sektio-
ner af smågrisestalden. Dette anlæg bliver ikke etableret. Vilkår vedrørende biologisk 
luftrensning er følgelig blevet ophævet.  
 

5.5 Fodring 

Redegørelse 
Der ændres ikke på principperne for fodringen i forhold til den gældende miljøgodkendel-
se, men der er ændret på foderblandingerne, så der ikke længere anvendes fodertilpas-
ning for råprotein til søer og slagtesvin/polte eller fodertilpasning for fosfor til smågrise 
og slagtesvin/polte. Der er fortsat fodertilpasning for fosfor til søer, men den er ændret i 
forhold til gældende miljøgodkendelse. 

5.5.1 BAT foder 

Redegørelse 
Der er på ansøgningstidspunktet pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fodring i 
gældende godkendelse for: 

 
Råprotein og fosfor til søerne, fosfor til smågrisene samt råprotein og fosfor til slagte-
svin / polte. 

 
I nudrift er ikke indtastet oplysninger for foder, idet nudriften er miljøgodkendelsens 
nudrift og ikke den ansøgte drift i gældende miljøgodkendelse. I miljøgodkendelsens 
nudrift var husdyrbruget ikke pålagt restriktioner i forhold til fodring, hvorved husdyr-
godkendelse.dk beregner på baggrund af normtal. 
 
I ansøgt drift anvendes fodertilpasning for: fosfor til søerne jf. nedenstående tabel. 
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Tabel 11.  Fodertilpasning – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 

 
 
 
Fosfor 
Miljøstyrelsen har udarbejdet Teknologiblade for Fosforindhold i sofoder og Fosforindhold 
i slagtesvinefoder. 
 
Nedenstående tabel viser indholdet af fosfor i gram pr. foderenhed i ansøgningen sam-
men holdt med retningslinjer i BREF-noten, niveauerne i teknologibladene og nudriften. 
 
Tabel 12.  fosfor i gram pr. foderenhed i ansøgningen 

 BREF Teknologiblad Ansøgt 
Tidligere god-

kendt 

Fosfor sofoder 5,3 4,4 / 4,7 / 4,9 4,63 4,6 

Fosfor slagtesvin 4,3 4,4 / 4,6 / 4,8 4,57 4,3 

 
Indholdet af fosfor i foder til søerne er væsentligt under BREF-dokumentets niveauer. 
 
Indholdet af fosfor i foder til slagtesvin/polte ligger lidt over BREF-dokumentets niveauer. 
 
Det fremgår af teknologibladene, at niveauet i BREF-dokumentet er baseret på lavere 
anbefalinger for indhold af fordøjeligt fosfor end de nye danske normer, som er baseret 
på grise med danske gener og dermed en god foderudnyttelse. 
 
Der fastsættes vilkår som anvist i teknologibladene ”Fosforindhold i sofoder” for drift og 
egenkontrol. 
 
Vilkår for drift fastsættes som krav til den totale mængde P ab dyr pr. år for hver dyre-
gruppe. 
 
"P ab dyr pr. årsso" beregnes ud fra følgende ligning: 
P ab dyr pr årsso = (FE pr. årsso x gram fosfor pr. FE)/1000 – 0,58 – (antal fravænnede 
grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst). 
 
Formlen ser derved således ud for søerne i ansøgt drift: 
(1.530 x 4,88)/1000 – 0,58 – (29,6 x 7,1 x 0,006) = 5,63 kg P ab dyr pr. årsso. 
 
Hvilket medfører, at total kg P ab dyr for søerne skal være mindre end 750 årssøer x 
5,63 kg P ab dyr pr. årsso = 4.219 kg P pr. år fra søer. 
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Vilkår for den totale mængde N pr. år fra søer og slagtesvin og den totale mængde P pr. 
år fra søer, slagtesvin og smågrise i gældende miljøgodkendelse ophæves. 
 
BAT-emissionsniveau 
Ansøger har på baggrund af de vejledende emissionsgrænseværdier for søer, smågrise 
og slagtesvin beregnet husdyrbrugets samlede maksimale fosforindhold i husdyrgødning 
for de enkelte dyregrupper. 
 
BAT-niveauet er ved anvendelse af Miljøstyrelsens vejledninger beregnet til 8.082,3 kg 
P/år, jf. nedenstående tabel.  
 
Tabel 13.  BAT-beregning. Fosforemission fra det samlede anlæg 

Dyregruppe DE P pr DE Resultat, kg P 

Årssøer  170,02 23,9 4.063,48 

Smågrise fra 7,1-32 kg 115,85 29,2 3.382,82 

Slagtesvin fra 32-120 kg  15,70 22,3 350,11 

Polte fra 32-107 kg 12,82 22,3 285,89 

I alt 8.082,3 

 

 

Det fremgår af ansøgningen, at P ab lager er 8.075,32 kg N/år, jf. nedenstående tabel. 
 
Tabel 14.  N og P-indhold i produceret husdyrgødning – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
 
Samlet BAT vurdering 
Aabenraa Kommune har ved anvendelse af Miljøstyrelsens vejledninger beregnet, at 
BAT-niveauet er 8.082 kg P/år. Det fremgår af ansøgningen, at P ab lager er 8.075 
kg/år. BAT-kravet er således overholdt.  
 

Det er på baggrund af ovenstående kommunens samlede vurdering, at husdyrbruget 
med hensyn til foder har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og be-
grænse forureningen ved anvendelse af bedst tilgængelige teknologi (BAT). 
 

5.6 Opbevaring og håndtering af foder 

Redegørelse 
Der ændres ikke i opbevaring og håndtering af foder i forhold til den gældende miljøgod-
kendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring og håndtering af foder ikke ændres i forhold 
til den gældende miljøgodkendelse. 
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5.7 Rengøring af stalde 

Redegørelse 
Der ændres ikke på rengøring af stalde i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at rengøring af stalde ikke ændres i forhold til den gæl-
dende miljøgodkendelse. 
 

5.8 Energi- og vandforbrug 

5.8.1 Generelt 
Redegørelse 
Energiforbruget ændres, da luftrensning og gylleseparering udgår, mens der etableres 
gyllekøling i stedet for. Etablering af gyllekølingsanlægget vil ifølge Klimadans beregnin-
ger erstatte brugen af ca. 29.500 l fyringsolie og benytte ca. 69.000 kWh årligt, hvorved 
det samlede energiforbrug på ejendommen forventes forbedret. 
 
Dette fremgår imidlertid ikke af nedenstående oplysninger om energiforbruget, men det 
er usikkert, om energiforbrug til luftrensning og gylleseparering indgår i den opgørelsen 
fra den gældende miljøgodkendelse, derfor fastholdes energiforbruget uændret. 
 
Tabel 15. Energiforbrug 

Type Tidligere miljøgodkendt Ansøgt 

Elforbrug 298.000 kWh 298.000 kWh 

Fyringsolie stuehus 5.000 liter 5.000 liter 

Dieselolie til markbruget 10.000 liter 10.000 liter 

 
Vandforbruget forventes at blive stort set uændret i forhold til gældende miljøgodkendel-
se. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ændringen af energi- og vandforbruget er uden betyd-
ning i forhold til vurderingerne i den gældende miljøgodkendelse. 
 

5.8.2 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. 
 

5.9 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Der ændres ikke på afledning af spildevand, tagvand eller overfladevand i forhold til den 
gældende miljøgodkendelse. 
 
Aabenraa Kommune har den 20. juni 2013 meddelt tilladelse til etablering af minibiolo-
gisk renseanlæg og udledning af biologisk renset husspildevand.   
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at afledning af spildevand, tagvand og overfladevand ikke 
ændres i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
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5.10 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Der ændres ikke på håndtering og opbevaring af kemikalier og medicin i forhold til den 
gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering og opbevaring af kemikalier og medicin ikke 
ændres i forhold til den gældende miljøgodkendelse.  
 

5.11 Affald 

5.11.1  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.  

5.11.2  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 opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald.  
 

5.12 Olie 

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

5.13 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.13.1  Generelt 

Redegørelse 
De ansøgte ændringer medfører ikke flere driftsforstyrrelser eller uheld. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de ansøgte ændringer ikke medfører flere driftsforstyr-
relser eller uheld set i forhold til den gældende miljøgodkendelse.  

5.13.2  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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6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 

Redegørelse 
Der er i forhold til den gældende miljøgodkendelse kommet nye normtal for hvor meget 
gødning de forskellige dyretyper producerer og vægtintervaller for smågrise og polte er 
ændret og staldsystem i løbeafdeling er ændret. Den samlede mængde produceret hus-
dyrgødning er derfor blevet beregnet ved anvendelse af de nye normer. 
 
Producerede mængde husdyrgødning samlet og fordel på dyretyper fremgår af nedenstå-
ende tabel.  
 
Tabel 16.  Produceret husdyrgødning 

Dyretype Gødningstype 
Mængde flydende 

[m3] 

Årssøer 
750 årssøer i løbe- og drægtighedsstald á 4,05 tons, delvis 

fast gulv 3.038 

Årssøer 750 årssøer i farestald á 1,72 tons,  
Kassestier, delvist spaltegulv 

1.290 

Slagtesvin 
500 slagtesvin (32-120 kg) á 0,52*1,238 tons,  

Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv 
322 

Slagtesvin 
500 slagtesvin (32-107 kg) á 0,52*0,996 tons,  

Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv 259 

Smågrise 24.000 smågrise á 0,133*1,053 tons,  
toklimastald, delvis spaltegulv 

3.361 

Sum  8.270 

 
Hertil kommer vaske- og regnvand fra betonplads ca. 90 m3, der ledes til gyllebeholder-
ne. 
 
Der er fradrag for overdækning af gyllebeholdere på 4.000 m3 og 1.060 m3 = 5.060 m3 
*0,11 pr. m3 = 557 m3. 
 
Sammenlagt 7.903 m3 gylle og vand. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i tilstrækkelig grad er redegjort for produktionen af 
gødningstyper og mængder. 
 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Der ændres ikke på opbevaringskapaciteten i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Tabel 17.  Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-
anlæg 

Opført år Overdækning 
% 

efter 

Gyllebeholder (LA-157139) 4.000 Nej  Ja 68 

Gyllebeholder (LA-157140) 900 Nej 1988 Nej 15 

Gyllebeholder (LA-157141) 1.060 Nej 1989 Ja 17 

Opbevaring i stalde Min 100     

I alt 6.060    100 
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Der produceres årligt ca. 7.903 m3 gylle inklusiv overfladevand og vaskevand, der opbe-
vares i de tre gyllebeholdere på sammenlagt 6.060 m3. Det svarer til 9,2 måneders op-
bevaringskapacitet. Opbevaringskapaciteten i gyllekanaler kan anvendes som buffer. 
 
Der skal foretages daglige tjek og løbende service af gyllebeholderne efter behov.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med 9,2 måneders opbevaringskapacitet på hus-
dyrbruget er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og at husdyrbruget opfylder kravet om 
opbevaring af flydende husdyrgødning m.m., jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. 

6.2.2 BAT opbevaring af husdyrgødning 
Redegørelse 
Der er naturligt flydelag på en gyllebeholder, mens de to øvrige gyllebeholdere skal have 
telt overdækning. 
 
BAT-vurderingerne ændres ikke i forhold til gældende miljøgodkendelse. 
 

6.3 Drift af gylleseparationsanlæg   

Redegørelse 
Den gældende miljøgodkendelse omfatter etablering af anlæg til gylleseparering. Dette 
anlæg bliver ikke etableret. De stillede vilkår bliver følgelig slettet. 
 

6.4 Drift af gyllekølingsanlæg 
Redegørelse 
Der er søgt miljøgodkendelse til etablering af gyllekøling i alle stalde med 12,9 % ammo-
niakreduktion, som er indsat i den digitale ansøgning. Nedenfor ses en oversigt over de 
anvendte virkemidler inden for staldteknologi til reduktion af ammoniakemissionen. 
 
Tabel 18.  Effekt af gyllekøling – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Ved gyllekøling trækkes varme ud af gyllen i gyllekanalerne. Gyllen bliver dermed nedkø-
let, hvilket reducerer ammoniakemissionen. Jo mere gyllen bliver nedkølet, jo mere kan 
ammoniakemissionen reduceres.  
 
Ansøger har fremsendt beregning af gyllekølingsanlæg fra Klimadan (indgår i bilag 3). 
Det er oplyst, at en reduktion i ammoniakfordampningen på 12,9 %, svarer til en gen-
nemsnitlig køleeffekt på 11,9 W/m2.  
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Det fremgår, at der etableres gyllekøling i 1.223 m2 gyllekanaler med træk- og slip sy-
stem og i 504 m2 gyllekanaler med linespil. Sammenlagt 1.727 m2 gyllekanaler.  
 
Varmepumpeanlæggets køleeffekt skal minimum være 1.727 m2 x 11,9 W/m2 = 20.551 
W = 20,55 kW, svarende til en årlig køleydelse på 180.029 kWh. 
 
Klimadan oplyser, at anlægget består af 2 stk. varmepumper med en samlet varmeydel-
se på ca. 96 kW. Varmepumpens faktiske driftstid vil være 20,55 kW / 96 kW x 8760 
timer = 1.875 timer. 
 
Den faktiske driftstid afhænger af varmepumpens ydelse og er den tid, hvor varmepum-
pen faktisk kører. Den kan aflæses på varmepumpen. Det ansøgte er baseret på en be-
regning med en varmeydelse på 96 kW og en driftstid på 1.875 timer. Andre kombinatio-
ner af varmeydelse og driftstimer kan opfylde kravet om en køleeffekt på 11,9 W/m2. 
 
Gyllekølingsanlægget monteres og drives i overensstemmelse med fabrikantens anvis-
ninger.  
 
Vurdering 
Gyllekølingsanlægget etableres for at overholde det generelle krav til ammoniakredukti-
on. Samtidig anvendes varmen til opvarmning af staldanlæg og beboelse, hvilket Aaben-
raa Kommune vurderer, er BAT. 
 
Der fastsættes vilkår til indretning og drift af gyllekølingsanlægget i overensstemmelse 
med de vejledende indretnings-, drifts- og egenkontrolvilkår i teknologiblade fra Miljøsty-
relsen for køling af gylle i stalde til søer og smågrise og slagtesvinestalde. 
 

6.5 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Redegørelse 
Der opbevares ikke fast husdyrgødning på ejendommen. 
 

6.6 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Bedriftens arealer tilføres fortsat ikke kvælstof i anden organisk gødning, som fx spilde-
vandsslam og kartoffelfrugtsaft. 
 

6.7 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

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

6.7.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
Husdyrgødningen håndteres og udbringes 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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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 

Redegørelse 
Der sker ingen ændringer i dyreholdets sammensætning. Antallet af dyreenheder er fal-
det lidt på grund af en ændret vægtfordeling i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Lugtgeneafstanden er stort set tilsvarende lugtgeneafstandene i den gældende miljøgod-
kendelse, idet den eventuelle luftreducerende effekt af tidligere miljøgodkendte biologi-
ske luftrensning ikke blev godskrevet i IT-ansøgningen i forbindelse med gældende mil-
jøgodkendelse. Det skyldtes, at der ikke var foretaget undersøgelse af, om der er en 
lugtreducerende effekt ved luftrensning. 
 
Resultaterne af lugtberegningerne ses i nedenstående tabel. 
 
Tabel 19. Resultat af lugtberegning – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
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. 
 
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 746 m. 
 
Det beregnede lugtkonsekvensområde er forøget, da den lugtreducerende effekt fra bio-
logisk lugtrensning blev medtaget i beregningen af lugtkonsekvensområdet i den gæl-
dende miljøgodkendelse. 
 
Anlæg  
Det største lugtbidrag stammer fra dyreholdet i staldene og fra husdyrgødningen i stal-
dene og gyllebeholderne. Lugtgenerne forsøges dog minimeret ved bl.a. at rengøre jævn-
ligt i og omkring siloer og bygninger, så der ikke opstår uhygiejniske forhold. Døde dyr 
håndteres efter reglerne og døde dyr afhentes senest 24 timer efter at dødsfald er kon-
stateret. 
 
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. 
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Tabel 9. Lugtemission fra de enkelte dyretyper i ansøgt drift – uddrag fra husdyrgodken-
delse.dk. 

 
 
 
Håndtering og udbringning af flydende 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. 
 
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 lugtimmission, 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 746 m. 
 
Lugt fra gyllebeholderne, der forsynes med 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. 
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Aabenraa Kommune vurderer samlet, at tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen ikke vil medfø-
re væsentlige lugtgener for nabobeboelserne, samlet bebyggelse og byzone, da genekri-
terierne er overholdt. Det kan dog ikke afvises, at nabobeboelserne inden for det bereg-
nede konsekvensområde på 746 m kan opleve lugtgener fra anlægget og fra håndterin-
gen af husdyrgødningen. 
 
Aabenraa Kommune fastsætter ikke supplerende vilkår om lugtgener. 
 

7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Skadedyr bekæmpes som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at bekæmpelsen af skadedyr ikke ændres i forhold til den 
gældende miljøgodkendelse. 
 

7.3 Transport  

Redegørelse 
Ændringer i transporter i forhold til gældende miljøgodkendelse fremgår af nedenstående 
tabel. 
 
Tabel 210. Transporter. 

Transporter 
Jf. miljøgodkendelse Efter ændring 

Antal/år Antal/år 

Gylle 243 0 

Fiber med lastbil  50 0 

Transporter med husdyrgødning 0 300 

Fast møg  0 0 

Levende dyr  52 52 

Døde dyr  52 52 

Indkøbt foder  52 52 

Eget foder, herunder ensilering og halm  100 100 

Affald  52 52 

Diesel/fyringsolie 15 15 

Handelsgødning 20 20 

I alt pr. år 636 643 

 
Der ændres ikke på transportruterne. 
 
Vurdering 
Antallet af transporter er uændret. Aabenraa Kommune vurderer fortsat, at transport til 
og fra ejendommens anlæg kan gennemføres, uden at det vil medføre væsentlig påvirk-
ning af omgivelserne.  
 

7.4 Støj 

Redegørelse 
Der sker ikke væsentlige ændringer af støjbelastningen i forhold til gældende miljøgod-
kendelse, da antallet af dyr i de enkelte staldafsnit eller placering af stalde og anlæg ikke 
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er blevet ændret i forhold til den gældende miljøgodkendelse. Eneste ændringer er, at 
der ikke etableres gylleseparering og biologisk luftrensning, i stedet etableres gyllekøling. 
Dette forventes ikke at ændre væsentligt på støjbelastningen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlig ændring af hus-
dyrbrugets støjfrembringelse, og at ejendommen kan drives, uden at dette medfører en 
overskridelse af støjgrænserne i gældende miljøgodkendelse. 
 

7.5 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. 
 

7.6 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.  
 

7.7 Ammoniak – generel reduktion  
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 12 er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsens 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 er 30 %. 
 
Ammoniaktabet fra referencestaldsystemet og fra det valgte staldsystem er henholdsvis 
4.144,55 og 3.607,19 kg N/år. 
 
Ansøger har for at kunne overholde det generelle krav om reduktion af ammoniakemissi-
onen og BAT kravet valgt følgende virkemidler: 
 

• Gyllekøling i alle stalde (ST-231537, ST-231538, ST-231539 og ST-231540). 
• Overdækning af to gyllebeholdere (LA-157139 og LA-157141) med telt. 

 
Den samlede ammoniakemission fra stald og lager er beregnet til 2.995,67 kg N/år, se 
nedenstående tabeller. 
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Tabel 22. Resultat af beregninger af ammoniaktab – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Tabel 23. Resultat af beregninger af den generelle ammoniakemission – uddrag fra hus-
dyrgodkendelse.dk 

 
 
Vurdering 
Det generelle ammoniakreduktionskrav på 30 % er med de valgte staldsystemer og de 
valgte virkemidler overholdt, da ammoniakemissionen reduceres med 15,54 kg N/år me-
re end det generelle ammoniakreduktionskrav foreskriver.  
 

7.8 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.  
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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. 
 
Redegørelse 
Det fremgår af ansøgningen og tabellen herunder, at den ansøgte ændring vil give an-
ledning til en reduceret emission af ammoniak på ca. 197 kg N/år, da den samlede emis-
sion fra ejendommen i ansøgt drift er beregnet til 2.995,67 kg/N.  
 
Tabel 24. Emission fra anlægget – uddrag fra skema 74526.

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

- Alle naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 inden for en radius af 1 
km fra anlægget på Lundmarkvej 5. 

 
Inden for 1.000 m af anlægget ligger der ca. 61 vandhuller/søer og 1 eng. Arealerne er 
beskrevet under ”§ 3 natur” og ”Husdyrlovens § 7” nedenfor. 
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 20-21 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. 
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Kategori 3 natur omfatter ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af 
ovenstående kategori 1 og 2. For disse naturtyper skal kommunen foretage en konkret 
vurdering af, om der skal fastsættes krav. Kommunen skal konkret vurdere følgende be-
skyttede, ammoniakfølsomme naturtyper uden for de internationale naturbeskyttelses-
områder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2: Heder, moser og overdrev, som 
er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen skal også konkret vurdere 
ammoniakfølsomme skove, der er beliggende uden for de internationale naturbeskyttel-
sesområder. 
 
Krav til ammoniakdepositionen for de forskellige ammoniakfølsomme naturtyper, jf. ka-
tegori 1-, kategori 2- og kategori 3-natur, ses af nedenstående tabel. 
 
Tabel 25. 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 beskyttet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3, og ammoniakfølsomme 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 merdeposition 
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 arealer og anlægget på Lundmarkvej 5.  
 
Alle staldafsnit og opbevaringslagre ligger længere væk end 1.000 meter fra nærmeste § 
7 kategori 1 natur og § 7 kategori 2 natur. 
 
Nærmeste § 7 kategori 2 natur område er Brøggelmose, der ligger ca. 1.350 meter vest 
for ejendommen. Brøggelmose ligger i Tønder Kommune og i forbindelse med den eksi-
sterende miljøgodkendelse skrev Tønder Kommune følgende om mosen: 
 
”Brøggelmose er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og er registreret som et § 7- 
areal, da der findes partier med nedbrudt højmose. Der er fundet flere arter af tørvemos 
på disse arealer, herunder karakteristiske højmosearter. Arealerne ligger i den centrale 
og vestlige del af mosen, som ellers er tilgroet i pil, birk og ask, med en forholdsvis tæt 
underskov af krat. De mest ammoniakfølsomme arealer er derfor beskyttet af en ret 
bred lagg-zone, som vil opfange en del af den luftbårne ammoniak”. 
 
Der er lavet beregninger på merdepositionen og den totale deposition af ammoniak fra 
anlægget til Brøggelmose. 
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Tabel 26. Merdeposition og totaldeposition til § 7 kategori 2 mosen ”Brøggelmose” belig-
gende ca. 1.350 meter vest for anlægget - uddrag fra scenarieberegning i skema 74526. 

 
  

 
Kort 1. Placering af Brøggelmose. Brøggelmose er omfattet af husdyrlovens § 7 stk. 1, 
nr. 2. Lokaliteten er vurderet af Tønder Kommune. 
 
 
Nærmeste § 7 kategori 3 naturområde er en mose (mose M1) beliggende ca. 1.050 me-
ter østnordøst for anlægget.  
 
Mosen er besigtiget den 11. november 2010 og blev i den eksisterende miljøgodkendelse 
beskrevet således: 
 
”Mosen indeholder mere åbne partier, hedemose, med revling, hedelyng, klokkelyng og 
blåtop omgivet af mere skovtilvoksede partier, birkemose, med birk og fyr. Der er på 
besigtigelsestidspunktet vandmættede partier i mosen, men der er risiko for dræning af 
mosen til et vandløb, der grænser op til mosearealet mod vest. Mosens naturtilstand 
vurderes på baggrund af vegetationen som god.” 
 
Der er lavet beregninger på merdepositionen og den totale deposition af ammoniak fra 
anlægget til mose M1. 
 
Tabel 27. Merdeposition og totaldeposition til § 7 kategori 3 mosen beliggende ca. 1.050 
meter østnordøst for anlægget - uddrag fra det digitale ansøgningsskema nr 74526. 
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Kort 2. Placering af Mose M1. Mose M1 er omfattet af husdyrlovens § 7 stk. 1, nr. 3. Lo-
kaliteten er besigtiget den 11. november 2010. 
 
 
Vurdering 
I forhold til begge moser, så er der tale om en beregning, der viser tillægsgodkendelsens 
ændrede deposition. 
 
I forhold til Brøggelmose, så er merdepositionen beregnet til 0,0 kg N/ha pr. år, da am-
moniakemissionen fra ejendommen er faldende i forhold til den eksisterendes miljøgod-
kendelses nudrift. Totaldepositionen er beregnet til 0,1 kg N/ha pr. år. I den eksisterende 
miljøgodkendelse blev mer- og totaldepostion ligeledes beregnet til 0,1 kg N/ha år, hvor-
for der er tale om en uændret deposition i forhold til miljøgodkendelsen.  
 
Da der ikke er beregnet en totaldeposition på mere end 1 kg er husdyrlovens beskyttel-
sesniveau overholdt. Det fremgår af husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er 
beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og 
miljø og skabe overensstemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. 
 
I forhold til mose M1, så er merdepositionen beregnet til 0,0 kg N/ha pr. år, da ammoni-
akemissionen fra ejendommen er faldende i forhold til den eksisterendes miljøgodkendel-
ses nudrift. Totaldepositionen er beregnet til 0,2 kg N/ha pr. år. I den eksisterende mil-
jøgodkendelse blev både mer- og totaldepostion beregnet til 0,3 kg N/ha år, hvorfor der 
er tale om et fald i forhold til miljøgodkendelsen.  
 
Da der ikke er beregnet en merdeposition på mere end 1 kg er husdyrlovens beskyttel-
sesniveau overholdt. Det fremgår af husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er 
beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og 
miljø og skabe overensstemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. 
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Det vurderes derfor, at den beregnede mer- og totaldeposition til de to moser nævnt 
ovenfor betyder, at ændringen af produktionen ikke vil forringe forholdene i området ge-
nerelt.  
 
Der stilles ikke yderligere vilkår i forhold til anlægget og dettes ammoniakemmision i for-
hold til moserne. 
 
§ 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 Lundmarkvej 5. 
 
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 nær bedriften, som er særligt næringsfattige na-
turområder (visse heder, moser, overdrev). Der er dog andre naturtyper (vandhuller, 
søer og eng) inden for 1.000 meter af anlægget, men der er ikke beregnet ammoniakde-
position til andre naturområder end Brøggelmose og mose M1 nævnt ovenfor, da ammo-
niakemission fra anlægget er reduceret i forhold til den eksisterende miljøgodkendelse.  
 

 
Kort 3. Placeringen af naturområder nær anlægget. Den røde cirkel har en radius på 
1.000 m. Navngivningen svarer til den eksisterende miljøgodkendelse fra 2012. Aftale-
arealerne er ikke medtaget på kortet. 
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Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Vandløb 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer i området.  
 
Vandhuller 
Der er ca. 61 vandhuller/søer beliggende inden for en afstand af ca. 1.000 meter til an-
lægget. Én af søerne (Lund Sø) er opstået som følge af råstofgravning og er næringsstof-
fattig, idet den udelukkende fødes med grundvand.   
 
De fleste af vandhullerne/søerne er omgivet af dyrkede arealer. Det vurderes, at den 
primære indflydelse på vandhullernes naturtilstand er de omkringliggende arealer, og 
den måde arealerne dyrkes på med gødskning og sprøjtning, samt hvorvidt der er 
bræmmer omkring vandhullerne, der minimerer risikoen for overfladeafstrømning af f. 
eks. gødningsberiget overfladevand fra markarealet.  
 
Den luftbårne ammoniak vurderes at have sekundær betydning for vandhullernes natur-
tilstand, da deposition af kvælstof på vandoverflader er forholdsvis begrænset sammen-
lignet med depositionen på vegetation, træer og buske, hvor overfladearealet til afsæt-
ning er meget større (Teknisk notat fra DMU, version 1, december 2006). Den tilførte 
mængde ammoniak fra luften vurderes derfor som meget begrænset i forhold til den 
mængde næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer. 
 
Ammoniak fra anlægget og ændringen vurderes således ikke at forringe naturtilstanden i 
vandhullerne og søerne væsentligt i forhold til udgangspunktet. Dette skal også ses i ly-
set af, at ammoniakemissionen fra anlægget reduceres. 
 
Moser 
Der ligger ingen moser inden for 1.000 meter af ejendommen.  
 
Enge  
Der ligger én eng inden for 1.000 meter af ejendommen. Engen ligger lige vest for Lund 
Sø og er vurderet til at være en kultureng, der ikke er næringsstoffølsom. 
 
Heder og overdrev 
Der ligger ingen heder og overdrev inden for 1.000 meter af ejendommen. 
 
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. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er det internationale naturbeskyttelsesområde Ino 089 
og habitatområde H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen, som er beliggende 
ca. 2,7 km syd for ejendommen. 
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Kort 4. Natura 2000 områdets beliggenhed i forhold til Lundmarkvej 5 der ligger i midten 
af den røde cirkel, der har en radius på 1.000 m. 
 
Vurdering 
Jævnfør teknisk notat fra DMU (2006) er bidrag til depositionen af kvælstof negligerbar, 
når afstanden fra kilden er omkring 3 km. Da der er ca. 2,7 km til nærmeste del af 
Grønå, og da den tilførte mængde fra luften er meget begrænset til vandløb i forhold til 
den mængde næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer i området, så er det Aabenraa 
Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i målelig grad vil påvirke udpegningsgrundla-
get for habitat- og fuglebeskyttelsesområdet i mosen. Dette skal også ses i lyset af, at 
ammoniakdeposionen er reduceret i forhold til miljøgodkendelsen. 
 
Med baggrund i anlæggets ammoniakemission og den deraf følgende ammoniakdepositi-
on i naturområderne stilles der derfor ikke forureningsbegrænsende vilkår i forbindelse 
med ammoniakemissionen fra Lundmarkvej 5.  
 
Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 8.7. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Udbringningsarealerne til Lundmarkvej 5 ligger op til 2 km fra ejendommen. 
 
Tillægsgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens af-
snit 4.1 (se bilag 1). Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af oversigtskort her-
under. På nær mark 16-0, som ligger i Tønder Kommune, så ligger alle udbringnings-
arealerne i Aabenraa Kommune. 
 

 
Kort 5. Udbringningsarealer for Lundmarkvej 5. Arealerne fra 2012 er vist med gult, hvor 
2014 arealerne er vist med rød og blå skravering. 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 142,17 ha ejede og forpagtede 
udbringningsarealer. Der er 1 forpagtningsaftale og 1 gylleaftale.  
 
Tabel 28. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer. 
Ejede arealer 

Adresse Udbringningsareal ha 
Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov 140,95 
  
Forpagtede arealer 

Adresse Udbringningsareal ha 
Tingdigevej 1, 6372 Bylderup-Bov 
(37-0) 

1,22 

  
Gylleaftale 

Adresse Udbringningsareal ha 
Noldevej 10, 6372 Bylderup-Bov 280,37 
  
I alt 142,17 / 280,37 
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Ejendommen producerer efter ændringen samlet 314,39 DE husdyrgødning. 
 
Tabel 29. Produceret husdyrgødning på bedriften - uddrag fra det digitale ansøgnings-
skema. 

 
 

Af dette afsættes de 115,39 DE til en økologisk gylleaftale med Noldevej 10, 6372 Bylde-
rup-Bov. 
 
Tabel 30. Afsat husdyrgødning fra bedriften - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Den totale mængde husdyrgødning, som arealerne modtager, ses i nedenstående skema. 
 
Tabel 31. Husdyrgødning tildelt arealerne - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
De 199 DE, som produceres på ejendommen og tilføres arealerne, kræver 142,14 ha, da 
der køres med 1,4 DE/ha på arealerne. 
 
I alt kræver produktionen ca. 142,14 ha, og med 142,17 ha så er der således areal nok 
til produktionen.  
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Tabel 32. Information om arealerne - uddrag fra det digitale ansøgningsskema.  

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er sammenhæng mellem bedriftens jordtilliggende 
og husdyrproduktionen med nuværende gældende harmonikrav og dyreenhedsberegning 
for svin. Den miljømæssige vurdering er sket ud fra de opgivne arealer i husdyrgodken-
delse.dk. En udvidelse eller ændring af udspredningsarealerne må ikke ske, uden at 
kommunen først har vurderet arealerne. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen kan drives uden påvirkning af bygge- og 
beskyttelseslinjer, fredninger mv., når gældende lovgivning i naturbeskyttelsesloven og 
museumsloven overholdes, og at det ikke er relevant at stille yderligere vilkår til dette. 
 

8.1.1 Arealanvendelse 

Redegørelse 
Som det fremgår af tabel 32, så anvendes der ikke udelukkende et sædskifte svarende til 
referencesædskiftet. Sædskifte er således valgt som virkemiddel til at nedbringe nitraud-
vaskningen, hvorfor der vil blive stillet vilkår til sædskiftet. Endvidere er sædskiftet an-
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vendt som et virkemiddel til at leve op til kravet om, at bedriften ikke må have en ud-
vaskning, der er højere end et planteavlsbrug. 
 
Husdyrbruget er omfattet af reglerne omkring sædskifte m.m. for ejendomme, hvor der 
må udbringes 1,4 dyreenheder per ha jf. husdyrbekendtgørelsen.  
 
Referencesædskiftet i det digitale ansøgningsskema er fastlagt som S4 for sandjorde 
(JB1-JB4) og som S2 for lerjorde. 
 
I den fremtidige drift har ansøger valgt, at der bliver anvendt et andet sædskifte for 
markerne 1-0, 2-0, 11-1, 1-1, 9-0, 4-1, 4-0, 21-0, 31-1, 11-4, 13-0, 10-0, 6-0, 11-1, 
41-0 og 14-0. 
 
For disse 16 marker er der anvendt sædskiftet S2 frem for S4. Udvaskningsindekset for 
et S2 sædskifte er 93, og der stilles vilkår om, at der ikke må være et højere udvask-
ningsindeks end 93 på arealerne.  
 
Sædskifterne nævnt ovenfor gælder i både scenarie 1 og scenarie 2.  
 
Ændringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa 
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sårbare. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sædskiftekravene er overholdt under forudsætning af, 
at de stillede vilkår for sædskiftet overholdes. 
 

8.1.2 Aftalearealer 

Der er én gylleaftale til produktionen. Der er 280,37 ha aftalearealer til produktionen, se 
kort 5 ovenfor. Aftalearealerne er ikke omfattet af en § 16 arealgodkendelse.  
 
Aftalearealerne tilhører en økolog og er således ikke omfattet af en § 16 arealgodkendel-
se, hvorfor de er vurderet i denne tillægsgodkendelse. 
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Tabel 33. Aftalearealer - uddrag fra det digitale ansøgningsskema.
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Aftalearealerne ligger i opland til vandløbene Gammelå (Sønderåen), Grønå og Hvirlå, 
som alle via Vidåen afleder til Lister Dyb, Vadehavet. 
 
Tabel 34. Målsatte vandløb, der afvander Lundmarkvej 5’s aftalearealer. 

Vandløb Målsætning Status for målsætning DVFI  
(Stationsnr.) 

Gammelå Faunaklasse 5 Opfyldt 425-0350 (2003) 

DVFI 5 (God biolo-
gisk vandløbskvali-
tet) 

Grønå Faunaklasse 6 Opfyldt, men station er næppe 
nedstrøms alle arealerne 

424-0500 (2003) 

DVFI 6 (Meget god 
biologisk vandløbs-
kvalitet) 

Hvirlå Faunaklasse 5 Opfyldt 423-0650 (2003) 

DVFI 5 (God biolo-
gisk vandløbskvali-
tet) 

 
Det vurderes, at udbringning af husdyrgødningen på de økologiske arealer ikke har nega-
tiv indflydelse på målopfyldelsen, idet der er tale om økologiske arealer, hvor dyre-
trykket kun er på 1,4 DE/ha. 
 

 
Kort 6. Aftalearealernes beliggenhed i forhold til opland til vandløb og sårbare Natura 
2000 områder. 
 
 
Ingen af aftalearealerne er beliggende i lavbund klasse I, II eller III med stor, middel 
eller lille risiko for okkerudledning. 
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Arealerne har jordtypen lerblandet sandjord og grovsandet jord. Ingen arealer består 
ifølge jordtypekortet af humusjord. Flere af arealerne grænser direkte op til åbne vand-
løb, men er ikke stærkt skrånende ned mod disse. 
 
Natur 
Vandhuller 
Der forefindes vandhuller i eller op mark 413-0, 407-0 (2), 410-0, 401-0 (2) og 201-0. 
Der er ingen særlig hældning fra de økologiske aftalearealer og ned mod vandhullerne, 
hvorfor det er vurderet, at randzonerne yder tilstrækkelig beskyttelse af vandhullerne, og 
at de derfor ikke påvirkes negativt ved udbringning af husdyrgødning på aftalearealet. 
 
Moser 
Mark 236-0 ligger op til en mose mod vest og nord. Mosen er under tilgroning af ved-
planter, men indeholder flere mindre vandhuller. Der er ikke umiddelbart nogen større 
hældning fra marken og ned mod mosen. På baggrund heraf vurderes det, at udbringen 
af husdyrgødning på de økologiske arealer ikke vil have nogen væsentlig betydning for 
mosens tilstand. 
 

 
Kort 7: Mosen i forbindelse med mark 236-0. 
 
Enge 
En stor del af de sydligste aftalearealer grænser op til § 3 beskyttede enge, der ligger i 
forbindelse med Grønå. Det er vurderet, at der er tale om kulturenge, der lejlighedvist 
oversvømmes af Grønå og af samme grund ikke er næringsfattige. Det vurderes på bag-
grund af ovenstående, at engene ikke påvirkes negativt af udbringning af husdyrgødning 
på aftalearealerne op til engarealerne. 
 
Heder og overdrev 
Der er ingen heder og overdrev i forbindelse med aftalearealerne. 
 
Alt i alt vurderes det, at aftalearealerne er robuste.  
Det vurderes også, at afsætning af husdyrgødning til de økologiske aftalearealer ikke har 
en væsentlig virkning på miljøet, hvilket vil sige, at det beskyttelsesniveau for ammoni-
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ak, lugt, fosfor og nitrat, der er fastlagt i bilag 3, ikke overskrides. Og herudover er der 
ikke øvrige forhold, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet. 
 

8.2 Beskyttet natur 

Foruden påvirkningen med ammoniak fra husdyrbrugets anlæg kan naturen også påvir-
kes fra ejendommens udbringningsarealer. Det kan f.eks. være påvirkning af tilstødende 
naturarealer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning pga. tilførsel af nærings-
stoffer gennem diffusion i jordfasen, atmosfærisk deposition eller overfladeafstrømning af 
næringsstoffer.  
 
Ifølge Miljøstyrelsen kan der ved udbringning ske påvirkninger på over 1 kg N/ha/år ved 
atmosfærisk afsætning i op til 100 m fra markkanten (jf. Miljøstyrelsens skrivelse ”Bilag 
til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. 
juli 2009”). Af Miljøstyrelsen vurderes det ikke muligt for kommunerne at beregne en 
randpåvirkning af udbragt husdyrgødning ved udvaskning af kvælstof og fosfor. Det vil 
dog være muligt at foretage en konkret vurdering af risikoen for overfladeafstrømning. 
Vurderes risikoen stor, kan der fastsættes vilkår om, hvordan husdyrgødningen skal ud-
bringes. 
 
Redegørelse og vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at arealerne er de samme som i den eksisterende miljø-
godkendelse, hvorfor de vurderinger, der er foretaget i forbindelse med miljøgodkendel-
sen fortsat stadig gælder.  
 

8.3 Nitrat til grundvand 
Ingen af arealerne ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder. 
 

8.4 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken, men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten føres til vand-
løb eller søer. På drænede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på 
udrænede arealer, hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet. Når kvælstoffet er 
nået ud i vandløbene, er reduktionen meget lav, ca. 2 %. Dvs. at størstedelen af den 
kvælstof, der føres til vandløb, ender i havet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvæl-
stofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). 
Føres vandet gennem søer, sker der en yderligere reduktion på gennemsnitlig 400 kg 
N/ha søbund. 
 
Når nitrat kommer ud i vandmiljøet, påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
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Redegørelse 
Dele af udbringningsarealerne afvander via Hvirlå og Grønå og videre til Vidå, Rudbøl Sø 
og Vadehavet. 
 
Ingen af bedriftens udbringningsarealer eller aftalearealer ligger inden for områder, der 
er udpeget som nitratklasse 1, 2 eller 3.  
 
Der er søgt om to udvaskningsscenarier. 
 
I scenarie 1 er der søgt om 6 % ekstra efterafgrøder og en reduceret kvælstofnorm på 
3,4 %. 
 
I scenarie 2 er der søgt om 0 % ekstra efterafgrøder og en reduceret kvælstofnorm på 
9,2 %. 
 
Scenarie 1 – skema 67831 
Det ses af tabellerne herunder, at den beregnede udvaskning fra et planteavlsbrug er 
58,6 kg N/ha, og at udvaskningen fra ejendommen ved dette scenarie er 58,6 kg N/ha. 
Udvaskningen fra scenariet er dermed svarende til udvaskingen fra et planteavlsbrug. 
 
Tabel 35. Udvaskning fra ejendommen ved scenarie 1 – uddrag fra det digitale ansøg-
ningsskema. 

 
 
Alle arealerne ligger i opland til Vadehavet. Som det ses herunder, så er der beregnet 
udvaskning fra disse arealer i tabellen herunder. 
 
Tabel 36. Udvaskning fra arealerne ved scenarie 1 i opland til Vadehavet – uddrag fra det 
digitale ansøgningsskema. 

 
 
Det ses af tabellerne herover, at beregningen af udvaskning fra arealerne i opland til Va-
dehavet er mindre end DEmax og svarende til et planteavlsniveau, hvorfor kravet til ud-
vaskningen i forhold til arealerne er overholdt. 
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Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, re-
duktionspotentialet er højt, og arealerne afvander til et Natura 2000 område (Vadeha-
vet), som ikke afkaster nitratklasser. 
 
Scenarie 2 – skema 73686 
Det ses af tabellerne herunder, at den beregnede udvaskning fra et planteavlsbrug er 
58,6 kg N/ha, og at udvaskningen fra ejendommen ved dette scenarie er 58,6 kg N/ha. 
Udvaskningen fra scenariet er dermed svarende til udvaskingen fra et planteavlsbrug. 
 
Tabel 37. Udvaskning fra ejendommen ved scenarie 2 – uddrag fra det digitale ansøg-
ningsskema. 

 
 
Alle arealerne ligger i opland til Vadehavet. Som det ses herunder, så er der beregnet 
udvaskning fra disse arealer i tabellen herunder. 
 
Tabel 38. Udvaskning fra arealerne ved scenarie 2 i opland til Vadehavet – uddrag fra det 
digitale ansøgningsskema. 

 
 
Det ses af tabellerne herover, at beregningen af udvaskning fra arealerne i opland til Va-
dehavet er mindre end DEmax og svarende til et planteavlsniveau, hvorfor kravet til ud-
vaskningen i forhold til arealerne er overholdt. 
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, re-
duktionspotentialet er højt, og arealerne afvander til et Natura 2000 område (Vadeha-
vet), som ikke afkaster nitratklasser. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle uden for nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
 
Da det er beregnet, at der ikke sker en forøget udvaskning af kvælstof fra udbringnings-
arealerne i forhold til et tilsvarende planteavlsbrug, så er det vurderet, at der ikke er 
grundlag for at stille andre vilkår til begrænsning af kvælstofudvaskningen end vilkår i 
forhold til reduceret kvælstofnorm (scenarie 1 og 2) og ekstra efterafgrøder (scenarie 1). 
Vurderingen gør sig gældende for både scenarie 1 og scenarie 2. 
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Beregning af udvaskning er forudsat, at dyretrykket i ansøgt drift fastholdes og at udnyt-
telsesgraden af svinegylle er 75 %.  
 

8.5 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande 

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

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

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

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

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

Det generelle beskyttelsesniveau for fosforoverskud i husdyrgodkendelsesbekendtgørel-
sens bilag 3, afsnit C, suppleres af en adgang for kommunen til i særlige tilfælde at fast-
sætte skærpede vilkår, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 2, eksempelvis i forhold til sårbare 
naturområder med særlig lokal eller regional værdi (f. eks. målsatte søer, grusgravssøer 
og fjorde) uden for Natura 2000. 
 
Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor i handelsgødning. 
 
De øvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura 
2000 vandområde, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne. 
 
Redegørelse 
I scenarie 1 og 2 tilføres der årligt 5.111.32 kg fosfor til markerne i ansøgt drift. Ifølge 
ansøgningen får arealerne derved et fosforoverskud på 15,4 kg P/ha. 
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Tabel 39. Beregnet P-overskud i scenarie 1 og 2 - uddrag fra det digitale ansøgnings-
skema.   

 
 
Ejendommens udbringningsarealer er fin lerblandet sandjord (JB 4), lerjord (JB 5) og 
humusjord (JB11) og ligger i forholdsvis fladt terræn uden stærkt skrånende arealer mod 
vandløb eller sø/mose. 
 
3 af arealerne (mark 11-4, 21-1, 31-0) ligger i opland til søer målsat i Vandplanen for 
Hovedvandopland 4.1 Vidå – Kruså. Det drejer sig om arealer i opland til råstofsøen Lund 
Sø. 
 
Oplandet til Lund Sø er ca. 15 ha inklusiv søen, og det er vurderet, at ejendommens ud-
bringningsarealer udgør ca. 8,3 ha af oplandet. 
 
I den oprindelige miljøgodkendelse var der på grund af, at tre arealer lå i oplandet til 
Lund Sø, stillet krav om fosforbalance på disse tre arealer, som således var placeret i 
fosforklasse 3. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet har siden vist, at det ikke er 
tilladt at stille sådanne vilkår, hvorfor de er ophævet i tillægsgodkendelsen. 
 
Lund Sø er en lille sø, som er opstået som følge af udgravning af mergel, og vil på bag-
grund heraf kunne sidestilles med råstofsøer. 
 
Råstofsøer er opstået som følge af grusgravning eller udvinding af andre råstoffer. I 
mange tilfælde rummer søerne et meget værdifuldt plante- og dyreliv, som ikke findes 
mange andre steder i landsdelen. Næsten alle søer er udelukkende grundvandsfødte. 
Mange af søerne har et meget lavt indhold af næringsstoffer, og de er meget sårbare 
over for menneskelig påvirkning. Truslerne kan komme fra forskellige sider. I mange af 
søerne er vandet så rent, at vandkvaliteten vil være truet af udvaskning af næringsstof-
fer fra landbrugsdriften, særligt fosfor, på de omkringliggende arealer. Enten som følge 
af overfladisk eller overfladenær afstrømning, eller på længere sigt som følge af indsiv-
ning af grundvand med et højere indhold af næringsstoffer.  
Specielt skal fremhæves tilstedeværelsen af kransnålalger. I de fleste af søerne udgør de 
den mest udbredte undervandsvegetation.  

 
Søerne er sårbare over for tilførsel af fosfor, og oftest er søer, der er overbelastede med 
fosfor, præget af masseopblomstringer af alger med uklart vand til følge. 
 
Fosfor i jord findes på flere former. Dels som opløst fosfor og dels som bundet fosfor til 
organisk stof, lersilikater, jern, aluminium og i mindre grad til calcium. Da disse stoffer er 
udvaskede fra underjorden på de arealer, hvor der har været foretaget grusgravning, kan 
fosfor der udvaskes fra dyrkningslaget ikke bindes og tilbageholdes men udvaskes til det 
øvre grundvand og føres via grundvandet fra arealerne og til råstofsøerne, såfremt 
grundvandsstrømningerne går mod råstofsøerne.   
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Fosfortålegrænsen for næringsfattige, dybe søer er 0,025 mgP/l, mens den for lavvande-
de søer er 0,05 mgP/l (DMU faglig rapport nr. 475). 

 
Den naturlige baggrundsbelastning med fosfor i grundvand anses for at være på 0,03 mg 
P/l (Rapport fra konsensuskonference 31. januar, 1 og 4. februar 1991, Undervisnings-
ministeriets forskningsafdeling – 1991. Kapitel 4, ”Indhold og mobilitet af fosfor i jord” af 
Ole K. Borggaard, Jens P. Møberg og Erik Sibbesen). 

 
Kommunens mål for miljøtilstanden i vandløb og søer er bl.a. (Kommuneplan 2009): 

- At hensynet til et alsidigt plante- og dyreliv i vandløb og søer ikke tilsidesættes. 
 
Miljømålet i vandplan for Vidå-Kruså, hovedvandopland 4.1 er, at der skal opnås god 
økologisk tilstand. God økologisk tilstand defineres som en ”svag afvigelse fra en tilstand 
upåvirket af menneskelig aktivitet (referencetilstanden)”. 
 
I henhold til Vandplanen for Hovedvandopland 4.1 Vidå – Kruså er Lund Sø målsat med 
høj økologisk tilstand. 

 
I følge tabel 2.3.7 i Vandplanen for Hovedvandopland 4.1 Vidå – Kruså er Lund Sø i en 
høj tilstand.  
 
Af tabel 2.4.6 fremgår det, at tilstanden i 2015 i Lund Sø forventes fortsat at være høj.  

 
Fra vandplanen fremgår det, at Lund Sø opfylder miljømålet. Det fremgår også af vand-
planen, at tilstanden i Lund Sø ikke må forringes. Det skal sikres, at der ved aktiviteter i 
oplandet ikke sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 

 

 
Kort 8. Oplandet til Lund Sø i forhold til udbringningsarealerne. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune finder, at der i den konkrete sag angående alle ejendommens area-
ler generelt beliggende i Aabenraa Kommune er særlige forhold, som kan begrunde 
skærpede vilkår i forhold til udvaskning af fosfor til vandmiljøet.  
 
Den digitale husdyrvejledning anbefaler kommunerne at vurdere fosforbelastningen fra 
overfladeafstrømning til fosforfølsomme søer ud fra en landskabsmæssig risikobetragt-
ning. Som det ses på kortet herunder, så er der hældning fra arealerne syd for Lund Sø 
og ned mod Lund Sø.   
 

 
Kort 9. De topografiske forhold på arealerne syd for Lund Sø. 
 
På baggrund den digitale husdyrvejledning, områdets topografiske forhold samt at Lund 
Sø i vandplanen er højt målsat og ligeledes opfylder målsætningen opretholder Aabenraa 
Kommune den 20 meter dyrknings- og husdyrgødningsfri bræmme rundt om Lund Sø 
som blev stillet i miljøgodkendelsen. Ansøger har ønsket, at vilkåret udgår, men Aaben-
raa Kommune opretholder vilkåret.  
 
Randzoner efter randzoneloven kan indgå i den 20 meter bræmme, men der gøres op-
mærksom på, at bræmmen på 20 meter stilles med baggrund i udvaskningen af fosfor og 
som sådan ellers ikke har noget sammenfald med randzonerne, da randzonerne er base-
ret på udvaskningen af kvælstof. 
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Kort 10. De angivne bræmmer, der skal sikre, at fosforafstrømningen til Lund Sø reduce-
res. Kortet er fra den eksisterende miljøgodkendelse. 
 
Ingen af de øvrige udbringningsarealer har terrænfald større end 6 grader mod vandløb 
og søer, hvor der kan være risiko for overfladeafstrømning af husdyrgødningen. Ingen 
arealer er vådbund eller afvander til Natura 2000 vandområder, der er overbelastet med 
fosfor. Enkelte arealer er lavbundsarealer.  
Aabenraa Kommune vurderer, at et fosforoverskud på 15,4 kg/ha ikke vil give anledning 
til en forskydning af ligevægten mellem bundet og opløst fosfor, og koncentrationen af 
opløst fosfor i jordvæsken vil dermed ikke nå et så kritisk niveau, at det vil kunne give 
anledning til udvaskning af fosfor til vandmiljøet, såfremt der etableres en dyrknings- og 
husdyrgødningsfri bræmme på 20 meter syd for Lund Sø. 
 
Med baggrund i vilkåret vurderes det, at ændringen af produktionen overholder beskyt-
telsesniveauet og ikke vil påvirke overfladevande negativt med hensyn til fosfor. 
 

8.6 Natura 2000 kystvandområder 
Redegørelse 
Alle bedriftens arealer ligger i oplandet til Hvirlå og Grønå, som afvander til Vidåsyste-
met, Rudbøl Sø og Vadehavet. Vidåsystemet er udpeget som Natura 2000 område, der 
udgøres af habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og fugle-
beskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen samt Habitat- og Fug-
lebeskyttelsesområde F57 og H78 Vadehavet, samt Ramsarområde 27. 
 
Vadehavet er angivet som sårbart Natura 2000 område, jf. miljøstyrelsens kortværk. 
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Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i henhold til 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesom-
råder samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007) vurderes i forhold til, 
om det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor nævnte habitat og fuglebeskyttel-
sesområder. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H78 Vadehavet, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl 
Sø og Magisterkogen, fuglebeskyttelsesområderne F60 Vidå, Tøndermarsken og salt-
vandssøen, F57 Vadehavet og Ramsarområdet 27 indeholder følgende naturtyper og ar-
ter: 
 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• 3150 Næringsrig sø 
• 3260 Vandløb  
• 7230 Rigkær 

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• Snæbel 
• Flodlampret 
• Bæklampret 
• Dyndsmerling 
• Odder 

 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H78 

• 1110 Sandbanke 

• 1130 Flodmunding 

• 1140 Vadeflade 

• 1150 Lagune 

• 1160 Bugt 

• 1170 Rev 

• 1310 Enårig strandengsvegetation 

• 1320 Vadegræssamfund 

• 1330 Strandeng 

• 2110 Forklit 

• 2120 Hvid klit 

• 2130 Grå/grøn klit 

• 2140 Klithede 

• 2160 Havtornklit 

• 2170 Grårisklit 

• 2180 Skovklit 

• 2190 Klitlavning 

• 2250 Enebærklit 

• 2310 Visse-indlandsklit 

• 2330 Græs-indlandsklit 

• 3130 Søbred med småurter 

• 3140 Kransnålalge-sø 

• 3150 Næringsrig sø 

• 3160 Brunvandet sø 

• 3260 Vandløb 

• 4010 Våd hede 

• 6210 Kalkoverdrev 

• 6230 Surt overdrev 

• 6410 Tidvis våd eng 

• 7150 Tørvelavning 

• 7230 Rigkær 

• 9190 Stilkege-krat 

• 91D0 Skovbevokset tørvemose 

• 91E0 Elle og Askeskove 

 

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

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 
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• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præste-
krave  

 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 

• Hvidklire 

• Rødben  

• Havørn 

• Blå kærhøg 

 

Flere af arterne og naturtyperne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder. 
F.eks. er snæbel i Vidåsystemet følsomme overfor sandvandring og næringsberigelse af 
vandløbet, idet det kan medføre en skadelig effekt på deres gydepladser, hvis iltindholdet 
nedsættes og bunden belægges med et slam/sandlag. 
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø, kan medføre en hurtigere tilgro-
ning af Magisterkog og Rudbøl Sø sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet, 
hvilket giver dårligere leveforhold for bl.a. rørdrum (basisanalyse for H90 og Natura 2000 
plan). 
 
Rudbøl Sø er i Vandplan 4.1 klassificeret som ”stærkt modificeret vandområde med ka-
rakter af sø”. Vidåen, der gennemløber Rudbøl Sø, er ligeledes udpeget som stærkt mo-
dificeret vandområde. Rudbøl Sø er i Vandplan 4.1 målsat med et godt økologisk potenti-
ale (svarende til god økologisk tilstand). Målsætningen er ikke opfyldt endnu, da tilstan-
den er vurderet til at være moderat. Tidsfristen for målopfyldelsen er udskudt til efter 
2015, da effektvurdering af allerede foretagne indgreb mangler. Der har været udført 
forskellige tiltag for at forbedre søens tilstand, men søen er endnu ikke i balance efter 
indgrebene. Tilstanden må dog ikke forringes. Det skal således sikres, at der ikke ved 
aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Ifølge basisanalysen for H78 og F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at 
Vadehavet skal være et ”ikke næringsbelastet område” ikke opfyldt pga. de høje kvæl-
stofkoncentrationer. ”Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion 
af næringsbelastningen med 50 % for kvælstof og 80 % for fosfor i forhold til niveauet i 
begyndelsen af 1989-90, som oprindeligt fastlagt i vandmiljø-handlingsplanen. Dette mål 
er endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være 
nødvendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, natio-
nale og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbe-
lastning gennem en indsats overfor kilderne hertil” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 
2 (s. 37 og 39)). 
 
Ifølge Naturstyrelsens hjemmeside (http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/), 
under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadehavet, beskrives de væsentligste trusler 
mod naturtyperne og arterne i området som værende bl.a. næringsstofbelastningen, in-
tensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding. 
 
I vandplanen er tilstanden i Vadehavet angivet som ringe til dårlig, hvor Lister Dyb er 
angivet som ringe. Årsagen skyldes for højt indhold af klorofyl (næringsstoffer). For at 
opnå målopfyldelse kræves mindst at tilstanden er god. 
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Efter § 11, stk. 1, jf. stk. 3, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (Bkg. nr. 1283 af 8. 
december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer) 
skal der meddeles afslag på en ansøgning om tilladelse eller godkendelse efter husdyr-
brugslovens §§ 10, 11, 12 eller 16, hvis skærpelsen af harmonikravene efter bekendtgø-
relsens bilag 3, afsnit D, ikke kan overholdes (det generelle beskyttelsesniveau for ni-
tratudvaskning). 
 
Selv om kommunen konstaterer, at beskyttelsesniveauet for nitrat efter husdyrgodken-
delsesbekendtgørelsens bilag 3 er overholdt, skal det stadig overvejes, om det generelle 
beskyttelsesniveau er tilstrækkeligt. Der skal således ske en skærpelse af det generelle 
beskyttelsesniveau eller meddeles et afslag, hvis der vil være en virkning på miljøet, som 
ikke er i overensstemmelse med reglerne i habitatbekendtgørelsen (Bkg. nr. 408 af 1. 
maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter med senere ændringer). 
 
Før der træffes afgørelse om tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugslovens §§ 10, 
11, 12 eller 16 skal der således efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 6, 
foretages en vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv eller i forbindelse med andre 
planer og projekter kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 
Denne vurdering skal fremgå af afgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 4. I bekræf-
tende fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger 
på det pågældende område under hensyn til bevaringsmålsætningen for området, jf. ha-
bitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2, og denne konsekvensvurdering skal ligeledes fremgå 
af afgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 4. Viser konsekvensvurderingen, at projektet 
vil skade området, må der ikke gives tilladelse eller godkendelse til det ansøgte, jf. habi-
tatbekendtgørelsens § 7, stk. 2. 
 
Ved vurderingen efter habitatbekendtgørelsen skal kommunen bl.a. inddrage viden fra 
vand- og naturplanerne efter miljømålsloven (Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. septem-
ber 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesom-
råder med senere ændringer). 
 
Jf. Miljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2010 (MKN-130-00166) er det praksis, at 
der ved vurderingen af, om udvaskningen af kvælstof fra en bedrift vil skade et Natura 
2000-område, der er recipient for udvasket kvælstof fra bedriftens arealer, skal tages 
udgangspunkt i de retningslinjer, der findes i Miljøstyrelsens digitale vejledning om god-
kendelse af husdyrbrug samt fortegnelsen over oplysninger fra Det Centrale Husdyr-
brugsregister (CHR) om antallet af husdyr fordelt på de kystvandoplande, der anvendes i 
vandplanlægningen. 
 
Efter vejledningen er det et kriterium (afskæringskriterium pkt. 1), at dyreholdet (antal-
let af DE) i et aktuelt opland ikke har været stigende siden 1. januar 2007. Et yderligere 
kriterium (afskæringskriterium pkt. 2A og 2B) er, at kvælstofudvaskningen fra den an-
søgte bedrift ikke må udgøre 5 % eller mere af den samlede kvælstofudvaskning til det 
aktuelle område, dog 1 % eller mere af den samlede kvælstofudvaskning, hvis udvask-
ningen sker til et vandområde, der er karakteriseret som et lukket bassin og/eller er me-
get lidt eutrofieret. Selv om vejledningens kriterier ikke er overholdt, kan der dog efter 
omstændighederne meddeles godkendelse med skærpede vilkår, jf. Natur- og Miljøkla-
genævnets afgørelse af 24. november 2011 (NMK-133-00068). 
 
Alle bedriftens udbringningsarealer afvander til det internationale naturbeskyttelsesom-
råde nr. 089 Vadehavet, der således modtager udvaskede næringsstoffer fra arealerne. 
Afvandingen sker via deloplandet Lister Dyb, som udgør en del af hovedvandopland Va-
dehavet. 
 
Ifølge Miljøministeriets til vandplan for hovedvandopland Vadehavet er miljømålslovens 
miljømål "god tilstand" - bl.a. på grund af udvaskningen af kvælstof fra landbrug i oplan-
det - ikke opfyldt i området. Aabenraa Kommune finder derfor, at enhver yderligere til-
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førsel af næringsstof vil forringe mulighederne for at opnå denne målsætning (Effekten af 
øgede kvælstoftilførsler på miljøet i danske fjorde. Faglig rapport fra DMU nr. 787, 2010) 
og bidrage til, at den kumulative påvirkning øges i negativ retning. 
 
Kommunen har derfor foretaget en vurdering af den mulige påvirkning af Lister Dyb, der 
stammer fra kvælstofudvaskning, efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens digitale vejled-
ning om miljøgodkendelse af husdyrbrug i overensstemmelse med Natur- og Miljøklage-
nævnets praksis. 
 
Kommunen har taget stilling til, om udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne - 
set i sammenhæng med andre kilder til kvælstofudledning i oplandet - forringer tilstan-
den i vandområdet. Dette kan som udgangspunkt være tilfældet, hvis udviklingen i dyre-
holdet i oplandet har været stigende siden 2007. Kommunen har ved vurderingen af ud-
viklingen i dyreholdet anvendt Miljøstyrelsens oversigt over udviklingen i husdyrholdet 
2007-2014 (http://www.jordbrugsanalyser.dk/webgis/kort.htm). Denne er offentliggjort 
på Miljøstyrelsens hjemmeside den 10. december 2014. 
 
Det fremgår af Miljøstyrelsens oversigt, at dyreholdet i oplandet til Lister Dyb er steget i 
perioden fra 2007-2014, hvorfor det i henhold til vejledningen må lægges til grund, at 
udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne - set i sammenhæng med andre kil-
der til kvælstofudledning i oplandet, dvs. kumulativt - risikerer at forringe tilstanden i det 
internationale naturbeskyttelsesområde Lister Dyb (Vadehavet). 
 
Det følger af Natur- og Miljøklagenævnets praksis, at det ansøgte projekt herefter kun 
kan godkendes, hvis kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne reduceres til et 
niveau svarende til planteavl, dvs. at udvaskningen af kvælstof fra rodzonen nedbringes 
til et niveau, der svarer til en arealdrift med brug af handelsgødning og et plantesædskif-
te med 10 % efterafgrøder. 
 
Aabenraa Kommune har fra ansøger modtaget beregninger, der viser, at udvaskningen 
fra ejendommen i det ansøgte projekt ikke vil overstige den udvaskning, der ville være, 
hvis ejendommen blev drevet som et planteavlsbrug, uden brug af husdyrgødning. Kvæl-
stofudvaskningen fra udbringningsarealerne er således lavere eller svarende til planteavl 
i scenarie 1 når der er 6 % ekstra efterafgrøder og en reduceret kvælstofnorm på 3,4 %. 
Scenarie 2 overholder ligeledes kravene ved en reduceret kvælstofnorm på 9,2 %. 
 
Kommunen finder herefter, at kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne i det an-
søgte projekt, ved brug af virkemidler, ikke vil modvirke opfyldelsen af bevaringsmål-
sætningen for Lister Dyb, jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2. 
 
Det fremgår, at det ansøgte husdyrbrug vil have et kvælstofbidrag til Vadehavet svaren-
de til et planteavlsbrug, hvorfor det ansøgte ikke i sig selv har en skadevirkning på det 
aktuelle Natura 2000 vandområde. I henhold til Miljøstyrelsens afskæringskriterier, som 
siger, at husdyrbruget ikke må bidrage med over 5 % af den samlede nitratudvaskning til 
Lister Dyb, vurderer Aabenraa Kommune, at det ansøgte ikke i sig selv har en skadevirk-
ning på det aktuelle Natura 2000 område. 
 
Vurdering 
Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. Lister Dyb er karakteriseret 
som et sårbart vandområde og er omfattet af afskæringskriteriet pkt. 1 og 2A, dvs. at en 
skadesvirkning på vandområdet ifølge den elektroniske vejledning kan udelukkes, hvis 
antallet af dyreenheder jf. CHR i oplandet ikke er steget siden 2007, og hvis projektet i 
sig selv udgør mindre end 5 % af den samlede udledning af kvælstof til vandområdet.   
 
Det vurderes derfor samlet for nitrat og fosfor, 

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



 

 

70

• at husdyrbruget i scenarie 1 med 6 % ekstra efterafgrøder, 3,4 % reduceret 
kvælstofnorm og gennem sædskiftet har indarbejdet virkemidler til at nedbringe 
nitratudvaskningen til minimum et niveau svarende til et planteavlsbrug,  

• at husdyrbruget i scenarie 2 med 9,2 % reduceret kvælstofnorm og gennem sæd-
skiftet har indarbejdet virkemidler til at nedbringe nitratudvaskningen til minimum 
et niveau svarende til et planteavlsbrug,  

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

 
Bedriften vurderes dermed på baggrund af ovenstående hverken i sig selv eller i kumula-
tion med andre projekter at kunne påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt.  
 

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

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
 
I det følgende vurderes forekomsten af de bilag IV arter, hvor projektområdet ligger in-
denfor eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer 
indenfor de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, Faglig 
rapport fra DMU nr. 635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i 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. På den baggrund vurderes det som sandsynligt, at 
arten forekommer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning 
eller tilgroning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning 
og ødelæggelse af levestederne i omgivelserne. 
 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både 
før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Vandhuller-
ne i eller grænsende op til udbringningsarealerne er omfattet af randzonelovens beskyt-
telse. 
 
Kommunen vurderer, at randzonerne vil yde vandhullerne beskyttelse mod næringsstof-
fer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne skjul i den tid, yngelen forlader 
vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af projektet ikke vil forværre livsbe-
tingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at supplerende anlæggelse af bræmmer samt 
oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede vandhuller vil for-
bedre livsbetingelserne for arten. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Det er muligt, at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre 
dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
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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 løvfrøens udbredelsesområde, og den er registreret i vandhuller 
når ejendommen. 
 
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. 
 
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. 
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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. Skrubtudse, lille vandsalamander og But-
snudet frø er fundet i områdets vandhuller. Potentielt vil der også kunne forekomme grøn 
frø. Alle 4 arter er ikke opført på Habitatdirektivets Bilag IV, men er fredede herhjemme. 
For disse arter gælder de samme betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne 
ovenfor. 
Bjergsalamander er opført på den danske rødliste som sjælden og næsten truet. Rødli-
sten er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sårbare 
eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige paddear-
ter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Danmark 
jf. den seneste revision af rødlisten i 2003-2008. Spidssnudet frø, butsnudet frø, løvfrø, 
løgfrø, grøn frø, skrubtudse og stor – og lille vandsalamander er dog opført på gullisten 
1997 som opmærksomhedskrævende. Gullisten er en oversigt over plante- og dyrearter, 
der er i tilbagegang i Danmark. 
 
Blandt pattedyrene er både odder, hasselmus og ni flagermusarter fredede og opført på 
rødlisten fra 1997. Listen er under revision og opdatering mangler stadig. 
 
Grøn mosaikguldsmed er ligeledes fredet og rødlistet som næsten truet i Danmark jf. 
revision af rødlisten i 2003-2008.  
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og ud-
spredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekom-
mer i området. 
 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene overholdes, at driften af area-
lerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på 
vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder 
eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne 
være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse 
med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter eller andre fredede eller rødliste-
de arter. 
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9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere 
teknologi 

Redegørelse 
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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10  Alternative muligheder og 0-alternativet  
 
Alternative muligheder og 0-alternativet 
Anlæggets placering og indretning er blevet vurderet og fastlagt i den gældende miljø-
godkendelse. 
 
Der sker ingen bygningsmæssige ændringer. 
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
I forbindelse med ophør af husdyrproduktion, vil der enten ske det, at ejendommen 
overdrages med alt indhold til en anden husdyrproducent - ellers vil anlægget blive tømt 
for dyr og gødning, og rester af kemikalier samt andet affald vil blive bortskaffet iht. 
kommunens affaldsregulativ. Unødvendige olietanke vil blive sløjfet. 
 

Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at kravet om at driftsherren skal kontakte Kommunen ved 
hel eller delvis ophør af produktionen ikke ændres i forhold til den gældende miljøgod-
kendelse. 
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Egenkontrol og dokumentation ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Kravene til egenkontrol og dokumentation er ikke blevet ændret i forhold til gældende 
miljøgodkendelse, bortset fra at vilkår om egenkontrol for separationsanlægget , afsæt-
ning af fiberfraktionen og biologisk luftvasker er ophævet. Mens der i stedet for er indsat 
vilkår for egenkontrol med gyllekøling i overensstemmelse med teknologibladene for gyl-
lekøling i svinestalde. 
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13 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 3 tillægsgodkendelse, skemanr. 67831, version 10, ind-

sendt den 18. februar 2015 i husdyrgodkendelse.dk. 
 

2. Fiktiv ansøgningsskema, § 12, stk. 3 tillægsgodkendelse, skemanr. 74505, version 2, 
indsendt den 18. februar 2015. 

 
3. Tekstbilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse. 

 
4. Oversigtskort 

 
5. Ledningsplan 

 
6. Kapacitetsberegning 

 
7. Fuldmagt 

 
8. Fiktiv ansøgningsskema, § 12, stk. 3 tillægsgodkendelse, skemanr. 73686, version 2, 

indsendt den 18. februar 2015. 
 
9. Konsekvensområde for lugtemission 
 
10. Udtalelse fra ansøger 
 
 
































































































































































