Fosforafsnittet i tillæg til
miljøgodkendelse af Gl. Bane 10
1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande
Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs
vandløb og fra drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens fosfortal (mængden af opløst
fosfor i jordvandet) er højt, kan der være et stort fosfortab.
Humusjords evne til at binde fosfor er særlig dårlig. Derfor er risikoen for udvaskning af fosfor
stor på lavbundsarealer bestående af humusjord med begrænset jernindhold, dvs. på
lavbundsarealer som ikke er omfattet af okkerklasse I.
Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 1, jf. stk. 3, kan kommunen ikke
godkende et projekt efter husdyrbruglovens § 12, hvis det generelle beskyttelsesniveau for
fosforoverskud i bekendtgørelsens bilag 3, afsnit C, ikke er overholdt. Af bekendtgørelsens
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 drænede og
grøftede sandjorder, der afvander til Natura 2000 vandområder, der er overbelastet 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
understreges, at for alle 4 grupper gælder, at det omfatter udbringningsarealerne i oplande til
Natura 2000 områder, der er overbelastet med fosfor. Der henvises til kortmateriale, 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 husdyrbrug, 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 jernfosforforholdet (FeBD:PBD-molforholdet) er over 20. Jordbundsanalyserne vedrørende Fe/Pforholdet skal udtages af en uvildig instans. (Fosforklasse 2).
- For arealer på drænede lerjorder, hvor fosfortallet er over Pt 6,0 stilles krav om
fosforbalance (Fosforklasse 3)."
Det generelle beskyttelsesniveau for fosforoverskud i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens
bilag 3, afsnit C, suppleres af en adgang for kommunen til i særlige tilfælde at fastsætte
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) udenfor Natura 2000.

I oplande til søer skal man også have fokus på fosfor. Det skyldes, at søer generelt betragtes
som mere fosforfølsomme end de marine områder.
Udover at tjekke om bedriftens arealer ligger i oplande til fosforfølsomme Natura 2000områder, skal det tjekkes om bedriftens arealer ligger i oplande til fosforfølsomme søer. Hvis
dette er tilfældet tages der udgangspunkt i beskyttelsesniveauet for fosforoverskuddet i
forhold til beskyttelsen af sådanne søer. Desuden stilles der eventuelle nødvendige krav om
randzoner m.m.
Hvis de generelle regler og de vilkår, kommunalbestyrelsen har mulighed for at stille ikke kan
sikre, at husdyrbruget kan indrettes og drives på en sådan måde, at kravene i
husdyrgodkendelseslovens § 19 kan opfyldes, skal kommunalbestyrelsen meddele afslag.
Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor i handelsgødning.
De øvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura 2000
vandområde eller en fosforfølsom sø, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne.
Søer er sårbare overfor tilførsel af fosfor, og oftest er søer, der er overbelastede med fosfor,
præget af masseopblomstringer af alger med uklart vand til følge.
Fosfortålegrænsen for næringsfattige, dybe søer er 0,025 mg P/l, mens den for lavvandede
søer er 0,05 mg P/l (DMU faglig rapport nr. 475).
Den naturlige baggrundsbelastning med fosfor i grundvand anses for at være 0,03 mg P/l
(Rapport fra konsensuskonference 31. januar, 1 og 4. februar 1991, Undervisningsministeriets
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.
Regionplan 2005 for Sønderjylland indeholder en lang række retningslinjer for beskyttelse af
grundvand og kvalitet af overfladevand i vandløb og søer. Disse retningslinjer, målsætninger
og udpegninger er fortsat gældende frem til bortfald af disse som konsekvens af
vandplanernes ikrafttræden.

Af regionplan 2005 fremgår bl.a. følgende mål:
-

-

At tilstanden i de enkelte søer skal søges tilnærmet søens naturtilstand. Dette
indebærer, at søerne skal have så klart vand som muligt, og sikres et naturligt og
alsidigt dyre- og planteliv, der ikke eller kun svagt er påvirket af menneskelig aktivitet.
At søernes målsætninger ikke må hindres som følge af direkte eller diffus tilførsel af
forurenende stoffer.
At sikre overfladevandskvaliteten ved at bekæmpe og begrænse forurening med fx
spildevand, okker, eller næringsstoffer som kvælstof og fosfor.
At foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af forurening, sker ved en afvejning
af miljøets betydning og sårbarhed sammenholdt med de samfundsmæssige
omkostninger, hvor der i videst forstand tages hensyn til beskyttelsen af miljøet.

Regionplanens mål er ledsaget af en række retningslinjer, der beskriver hvordan der skal
forvaltes i forhold til overfladevand og tilførsel af næringsstoffer.

Retningslinje 6.4.1 ”Direkte eller indirekte tilførsel af forurenende stoffer til vandområder skal
nedbringes mest muligt, således at målsætningerne for vandområderne som minimum kan
opfyldes.”
Retningslinje 6.6.2. ”Begrænsning af næringstilførsel – Søer der er målsat med en
miljøkvalitetsmålsætning skal sikres mod tilgroning og opfyldning som følge af tilførte
næringsstoffer og partikulært materiale fra dyrkede arealer. I oplandet til målsatte søer skal
direkte og diffuse tilledninger af fosfor søges nedbragt mest muligt ved anvendelse af bedst
anvendelige teknologi (BAT). Ved ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen i oplandet til
en målsat sø skal det dokumenteres, at den ansøgte udvidelse ikke forøger fosfortilførslen til
søen og helst nedbringes.”
Regionplanens mål og retningslinjer afløses af de nationale vandplaner, som pt. ligger i udkast,
og er gældende på den måde, at der ikke må gives tilladelse til noget, som vil stride imod de
miljømål der er sat, eller som vil være til hindring for at miljømål ikke kan nås.
Miljømålet i udkast til 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).
Redegørelse
Udbringningsarealerne består ifølge ansøgningen langt overvejende af grovsandet jord, en del
lerblandet sandjord og enkelte arealer af humusjord. Der er ingen udbringningsarealer
bestående af lerjord.
Enkelte af markerne er lavbundsarealer i lavbundsklasse III (lille risiko for okkerudledning).
Der er dog kun ganske få marker, der både består af humusjord og som er lavbundsareal ikke
i okkerklasse I.
Alle arealer er ifølge ansøgningen drænet.
Der er på ingen af arealerne stort terrænfald (over 6o) mod vandløb eller vandhuller.
Det fremgår af sagen, at alle udbringningsarealerne er beliggende i fosforklasse 0. Med et
gennemsnitligt fosforoverskud på 8,9 kg P/ha/år overholder det ansøgte projekt det
beskyttelsesniveau, der følger af indplaceringen i fosforklasser efter
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit C.
En del af udbringningsarealerne er beliggende i opland til den målsatte råstofsø G36 (se kort
1). Arealerne grænser ikke umiddelbart op til søen.

Kort 1. Udbringningsarealerne i opland til Sø G36.
En del af Gl. Bane 10’s udbringningsarealer ligger i opland til råstofsø NØ for Rødekro (G36).
Søen er en kalkrig, brunvandet grusgravssø, der i udkast til vandplanerne er beskrevet med et
miljømål om god økologisk tilstand. Det er tvivlsomt, om miljømålet nås inden udgangen af
2015 på grund af intern belastning i søen (se tabel 1).
Tabel 1: Tilstand for G36, indsats for reduktion af påvirkning af søen - uddrag fra tabel 2.4.6 i
udkast til Vandplanen for Hovedvandopland 4.1 Vidå – Kruså.

Grundvandsstrømmen i området går fra nord mod syd. Arealerne ligger hovedsageligt nord for
G36, dvs. at grundvandet løber fra arealerne og i retning mod søen. Der løber vandløb, som
afvander arealerne, gennem råstofsøen.
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.
Da det ikke kan kvantificeres, hvor stor en del af fosforoverskuddet der reelt vil tilføres
recipienten (her G36), må vurderingen af, om der er grundlag for skærpelse af
beskyttelsesniveauet eller yderligere, målrettede vilkår, baseres på en vurdering af ”worst
case” situationen (jf. MST’s digitale vejledning).
Nedenstående beregning skal vise Gl. Bane 10’s belastning af råstofsø G36.
Ejendommens arealer ligger i oplandet til råstofsø NØ for Rødekro (G36).
Oplandet til G36 er
Dyrket andel (76 %)
Udyrket andel (24 %)
Gl. Bane 10’s udbringningsarealer udgør af oplandet

ca. 613 ha
466 ha
147 ha
124 ha

G36
Husdyrbrugets oplandsareal
124
Overskud pr. ha
8,9 kg P/ha
% forøgelse i godkendelsesperioden
3,56 %
(8,9*8/2000)*100
Worst case udvaskning
1 kg P/ha
Worst case påvirkning fra husdyrbruget
4,4 kg
(1*124*0,0356)
Husdyrbrugets belastning af søen
Ha landbrugsareal i oplandet
93 kg P
(466 ha * 0,2 kg P/ha)
Ha udyrket areal i oplandet
12 kg P
(147 ha * 0,08 kg P/ha)
Øvrige kilder
Samlet belastning
105 kg
Husdyrbrugets del
4,2 %
(4,4/105)*100
Regnet som eksempel i MST’s elektroniske husdyrvejledning
(http://www2.mst.dk/Wiki/Husdyrvejledning.Fosfor.ashx#Husdyrvejledning.Fosfor++Vurdering_Konkret_vurdering_af_påvirkning_af_overfladevande_med_fosfor_5)

Det er i MST’s elektroniske husdyrvejledning antaget i forhold til nitratpåvirkningen af
vandområder, at en påvirkning af nitrat ikke kan måles med de nuværende biologiske
målemetoder, hvis påvirkningen er på under 5 % af den samlede påvirkning. MST antager
også, at grænsen for, hvornår der kan ses en påvirkning, er den samme for fosfor som for
nitrat. Derfor vil der for Gl. Bane 10 ikke skulle foretages hverken en reduktion af overskuddet
eller ske tiltag, der hindrer en øget belastning af G36, da Gl. Bane 10’s fosforbelastning af
søen udgør 4,2 % af den samlede belastning og ligger under grænsen på 5 %.

Vurdering
124 ha af Gl. Bane 10’s udbringningsarealer ligger i oplandet til råstofsø G36 med risiko for
fosforudvaskning til søen. Det er dog vurderet, ud fra ovenstående redegørelse og beregning,
at udbringningsarealerne fosforpåvirkning af søen er på under 5 % af den samlede
fosforpåvirkning af søen, hvorfor der ikke kan påvises en påvirkning af søen på baggrund af Gl.
Bane 10’s fosforudvaskning. Der stilles på den baggrund ikke skærpede vilkår til husdyrbruget.
Og da udbringningsarealerne ikke ligger helt op til søen, vurderes det, at der derfor heller ikke
er risiko for direkte overfladeafstrømning af fosfor til søen, og der stilles ikke vilkår om
randzoner.
For at sikre overfladevand mod øget udvaskning via overfladeafstrømning af fosfor, stilles der
dog vilkår om, at der ikke må etableres afvandingsrender på udbringningsarealerne til
afledning af vand.
Under hensyn til arealernes beliggenhed og karakter og på baggrund af ovenstående
redegørelse og vurdering finder Aabenraa Kommune ikke anledning til i denne sag at fastsætte
yderligere vilkår vedrørende fosforoverskuddet.

