
 

 

 
Tillægsgodkendelse nr. 1 til miljøgodkendelse af kvægbruget på ejen-
dommen Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev 
 
Aabenraa Kommunes Team Natur har den 21. januar 2016 meddelt tillægsgodkendel-
se til miljøgodkendelse til ejendommen Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev i henhold til § 
12,3 i lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 af lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug. 
 
Tillægsgodkendelsen omfatter udskiftning af udbringningsarealer samt ændring af af-
sat husdyrgødning til tredjepart. 
 
Tillægsgodkendelsen kan ses nedenstående i sin helhed. 
 
 
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. 
 

 Kultur, Miljø & Erhverv 

Miljø og landbrug 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 73 76 76 76 
 
Dato: 21-01-2016 
Sagsnr.: 15/23886 
Dok.nr.: 20252/16 
Kontakt: Morten Hansen 
E-mail: mbh@aabenraa.dk 

Digital annonce 
Aabenraa Kommunes hjemmeside 
  



Side 2 af 2 

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 er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udlø-
ber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 26. januar 2016 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En evt. klage skal være modtaget senest tirsdag den 23. februar 2016, 
der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Der kan i øvrigt henvises til arealgodkendelsens afsnit 8 ”Klagevejledning”. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 

 
 
Morten Hansen 
Miljøsagsbehandler 
Team Natur 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
Aabenraa Kommune 
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Datablad 
Titel: Tillægsgodkendelse nr. 1 til miljøgodkendelsen af husdyrbruget, 

Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev. Tillægsgodkendelsen meddeles 
i medfør af § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 
2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
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Ejer af ejendommen: Jacob Cornelis van Erk, Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev 
 
Kontaktperson: Jacob Cornelis van Erk, Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev 
 
Husdyrbrugets navn: -  
 
Ejendomsnr.: 5800012893 
 
Matr.nr. og ejerlav: 41, Terkelsbøl, Tinglev – 199, 205, 201, 7, 200, 206, 207 Krav-

lund, Tinglev samt 57, Frestrup, Bylderup 
 
CVR nr.: 34909180 
 
P nr.: 1018440039 
 
CHR nr.: 50894 
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme:  
 
Andre afgørelser: Miljøgodkendelse fra 9. september 2010 

Etablering af malkestald fra 16. september 2011 
 Udvidelse af stald på grund af dyrevelfærd fra 26. januar 2012 
 Skift i dyretype fra 10. oktober 2014 
 
Miljørådgiver: Louise H. Riemann, LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev, tlf. 

73642915, E-mail lhr@lhn.dk 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler: Morten Hansen 
 
Kvalitetssikring: Tina Hjørne 
 
Sagsnr.: 15/23886 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om tillægsgodkendelse 

Aabenraa Kommune modtog den 25. august 2015 en ansøgning fra Hedegårdevej 14, 
6360 Tinglev, om ændringer til den eksisterende miljøgodkendelse givet af Aabenraa 
Kommune den 9. september 2010. 
 
Den eksisterende miljøgodkendelse er fra den 9. september 2010 og med et dyrehold på 
325 årskøer st. race 9.234 kg mælk, 261 årsopdræt st. race 5-26 mdr., 66 årskviekalve 
0-5 mdr., 163 producerede tyrekalve 40-55 kg, 3 heste 500-700 kg og 1 hest under 300 
kg svarende til 579,53 DE. 
 
Siden er der anmeldt et skift i dyretype, så godkendelsen i dag lyder på 345 årskøer st. 
race 10.000 kg EKM, 80 årsopdræt st. race 6-12 mdr., 15 årsopdræt st. race 25-26 mdr., 
81 årskviekalve 0-6 mdr., 168 producerede tyrekalve 40-55 kg svarende til 543,57 DE. 
 
Baggrunden for at søge om ændringer og dermed et tillæg til den eksisterende miljøgod-
kendelse skal findes i, at ansøger nu har forpagtet arealer og stald tilhørende Vippelvej 
46, 6360 Tinglev. Dette udgør en ændring i forhold til de samlede arealer. Ændringerne 
skal vurderes i et tillæg. 
 
Der er desuden ansøgt om afsætning af husdyrgødning til aftalearealer. 
 
Ændringerne består i: 

• Ændring i ejede arealer og forpagtede arealer 
• Ændring i afsætning til aftalearealer 

 

1.2 Ikke teknisk resumé 

Husdyrbruget på Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev, er den 9. september 2010 blevet miljø-
godkendt efter husdyrbrugloven. I den oprindelige ansøgning om miljøgodkendelse var 
der således anmeldt et samlet areal på 125,02 ha ejet og forpagtet jord. Dertil var der 
221,01 ha aftalearealer. 
 
Baggrunden for ændringerne i harmoniarealerne i denne tillægsgodkendelse skal findes i, 
at ansøger har forpagtet nye arealer og fået nye gylleaftaler. 
 
Det samlede ejede og forpagtede areal udgør nu 128,67 ha. Dertil er der 400,57 ha gyl-
leaftale. 
 
Ingen af arealerne er beliggende i nitratklasser eller nitratfølsomme indvindingsområder 
ligesom der ikke afvandes til fosforfølsomme områder. Udvaskningen af kvælstof til Va-
dehavet er beregnet til at være under niveauet for et tilsvarende planteavlsbrug, der kun 
bruger handelsgødning.  
 

1.3 Offentlighed 

Ansøgningen om tillægsgodkendelse har ikke været offentligt annonceret, da Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ændringerne i arealerne ikke kan medføre en væsentlig på-
virkning på miljøet, jf. § 55, stk. 2 i husdyrbrugloven1. 
 
Naboerne har ikke fået en skriftlig orientering om ansøgningen, da Aabenraa Kommune 
har vurderet, at ændringen af udbringningsarealerne er af underordnet betydning for 
naboerne, jf. § 56, stk. 3 i husdyrbrugloven. Udbringningsarealerne har været i omdrift i 

                                           
1 Husdyrbrugloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med 
senere ændringer 
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nudriftsituationen, hvorfor Aabenraa Kommune har vurderet, at der ikke sker en væsent-
lig ændring i brugen af arealerne.  
 
Naboerne er ikke blevet gjort bekendt med ansøgningen, da Aabenraa Kommune har 
vurderet, at ændringerne i arealerne ikke er til ugunst for naboerne og dermed ikke er af 
væsentlig betydning for sagens afgørelse, jf. § 19, stk. 1 i forvaltningsloven2. 
 
Orientering om ansøgningsmateriale og udkast til tillægsgodkendelsen blev den 15. de-
cember 2015 sendt til ansøger og andre berørte. Modtagerne fremgår af listen over de 
klageberettigede i afsnit 8 ”Klagevejledning”. Der var en frist på 3 uger til at fremsende 
bemærkninger til ansøgning og udkastet. Aabenraa Kommune har ikke modtaget kom-
mentarer til udkastet. 
 
Den meddelte tillægsgodkendelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside tirsdag den 26. januar 2016. Afgørelsen bliver fremsendt til de klageberetti-
gede, der er listet i afsnit 8 ”Klagevejledning”. 
 

1.4 Meddelelse af tillægsgodkendelse 

Aabenraa Kommunes afdeling for Byg, Natur & Miljø meddeler som tilsyns- og godken-
delsesmyndighed tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen i henhold til § 12, stk. 3 i lov-
bekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med se-
nere ændringer. 
 
Tillægsgodkendelsen vedrører alene en ændring af arealerne samt en ændret gødnings-
sammensætning i husdyrgødningen tilført arealerne. 
 
Tillægsgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendel-

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

 
Tillægsgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller æn-
dring af husdyrbruget eller arealerne, før udvidelsen eller ændringen er anmeldt og god-
kendt 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 tillægsgodkendelse. 
 
Den 21. januar 2016 
 

 
 
Morten Hansen 
Natursagsbehandler 
mbh@aabenraa.dk 
 
Aabenraa Kommune 
Kultur, Miljø & Erhverv  
Team Miljø 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk 
                                           
2 Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 af forvaltningsloven med senere æn-
dringer 
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2 Vilkår 
Nedenstående nummerering af vilkårene følger nummereringen af vilkårene i den gæl-
dende miljøgodkendelse fra den 9. september 2010. 

2.1 Generelle forhold 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 
Vilkår 1 ændres til: 

Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de op-
lysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 80518, 
version 3, modtaget i Aabenraa Kommune den 3. november 2015 og med de vil-
kår, der fremgår af dette tillæg nr. 1 og den oprindelige miljøgodkendelse fra den 
9. september 2010. 

 
Gyldighed  
Nyt vilkår 3a: 

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

2.2 Gødningsproduktion og – håndtering 

Gødningstyper og mængder 
Vilkår 45 ændres til: 

Der må på ejendommen maksimalt produceres 95,36 DE og der må på ejendommens 
arealer maksimalt udbringes en mængde dybstrøelse svarende til 126,41 DE. Dyre-
enhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse  
nr. 1318 af 26. november 2015 (husdyrgødningsbekendtgørelsen). 
 

2.3 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealer 
Vilkår 61 ændres til: 

Udbringning af husdyrgødning fra bedriften må kun finde sted på de 128,67 ha 
ejet og forpagtet udspredningsareal, som fremgår med rødt på nedenstående kort 
samt 400,57 ha gylleaftale, som fremgår med blåt på nedenstående kort. 
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Vilkår 63 ophæves. 
 
Vilkår 64 ændres til: 

Husdyrgødning svarende til 314,60 DE skal ved fuld produktion afsættes til god-
kendte arealer med aftale om overførsel af husdyrgødning. 

 
Vilkår 65 ændres til: 

Der skal etableres en minimum 2 meter bred husdyrgødningsfri bræmme op til 
vandhullet, der forekommer i mark 1-0. Bræmmen måles fra den øverste krone-
kant, som også inkluderer en evt. omkringliggende sumpvegetation. 
I de tilfælde, hvor bestemmelserne i LBK nr. 894 af 15. juli 2014 om randzoner 
med senere ændringer er mere vidtgående end vilkåret, træder lovens bestem-
melser i stedet for vilkåret. 

 
Nyt vilkår 70: 

Der skal foreligge skriftlige aftaler på godkendte forpagtninger og godkendte gyl-
leaftaler af mindst 1 års varighed. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12 i lovbe-
kendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere 
ændringer. Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere, om æn-
dringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen, herunder belastningen med nitrat 
og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i hen-
hold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere, om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. 
 
Disse forhold er behandlet i miljøgodkendelsen af husdyrbruget fra den 9. september 
2010. I denne tillægsgodkendelse vurderes, om kravene i forhold til ændrede arealer er 
opfyldt. Grunden for denne vurdering er, at der ikke sker ændringer eller udvidelse af 
dyreholdet, samt at der ikke etableres bygninger eller opbevaringsanlæg til husdyrgød-
ning. 
 
Denne tillægsgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for arealerne i forhold til 
det eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, 
der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk 
arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 
 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Tillægsgodkendelsen omfatter husdyrbruget Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev, med ejen-
doms nr. 5800012893.  
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 50894, og virk-
somhedens CVR nr. er 1018440039. 
 
Ansøgning om tillægsgodkendelse er første gang indsendt den 25. august 2015. Tillægs-
godkendelsen er baseret på de oplysninger, der fremgår af skema 80518 (version 3), der 
er dateret den 3. november 2015. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. 
 

3.2 Gyldighed 
Tillægsgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter den 
er meddelt. Hvis udnyttelsen ikke kan nås inden for den fastlagte frist, skal kom-
munen tage stilling til, om fristen kan forlænges. 

 
Udbringningsarealerne skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og 
bekendtgørelser – også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til 
denne godkendelse. 
 
Vilkårene i denne tillægsgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det 
tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte tillægsgodkendelse ikke har været udnyttet 
helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der 
ikke har været udnyttet de seneste tre år. 
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3.3 Meddelelsespligt 

Tillægsgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske andre ændringer af 
arealerne såvel som udvidelser eller ændringer af anlægget, herunder dyreholdet, stal-
dene, gødningsopbevaringsanlæggene, ensilageopbevaringsanlæggene 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.  
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Retsbeskyttelsesperioden følger den gældende miljøgodkendelse fra den 9. september 
2010. 
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

• der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 
• forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses 

ved godkendelsens meddelelse, eller 
• forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodken-

delsens meddelelse. 
 

3.5 Revurdering af tillægsgodkendelsen 

Tillægsgodkendelsen skal som den gældende miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst 
hvert 10. år tages op til revurdering. Den første regelmæssige revurdering skal foreta-
ges, når der er forløbet 8 år regnet fra den 9. september 2010. Det er planlagt at foreta-
ge den første revurdering i 2018 i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen. 
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4 Påvirkning fra arealerne 

4.1 Udbringningsarealerne  

Redegørelse 
Udbringningsarealerne til Hedegårdevej 14 ligger op til ca. 9 km fra ejendommen. 
De ejede arealer ligger omkring ejendommen, mens de forpagtede arealer og to gylleaf-
taler ligger nordøst for ejendommen. Den sidste gylleaftale ligger syd for ejendommen og 
omkring Sofiedal. Alle arealer ligger i Aabenraa Kommune. 
 
Tillægsgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens af-
snit 4.1 (se bilag 1). Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af oversigtskort her-
under. 
 

 
Kort 1. De ejede og forpagtede arealer tilhørende ejendommen. Gylleaftalen ved Sofiedal 
er ikke vist på kortet. 
 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at bedriften råder over 128,67 ha ejede og forpagtede ud-
bringningsarealer. Der er én forpagtningsaftale, og der er 400,57 ha aftalearealer fordelt 
på 3 gylleaftaler.  
 
Tabel 1. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer. 
Ejede arealer 
Adresse 

Udbringningsareal  
ha 

Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev  
 

71,96 
Forpagtede arealer 
Adresse 

Udbringningsareal  
ha 

Vippelvej 46, 6360 Tinglev 
(12-0, 13-0, 14-0, 15-0, 16-0, 17-0, 18-0, 19-0, 20-0)  

56,71 

Udbringningsarealer i bedriften i alt 128,67 
  
Aftalearealer/gylleaftaler Udbringningsareal  

2-0

3-0
4-0

19-0

1-0

17-0

7-0
8-0

6-0

20-0

13-0

5-0

HHC 9-0

HHC 8-0

15-0

HHC 1-0

HHC 10-0

9-0

HHC 15-0

4-1

12-0
AJ 13-0

AJ 12-0

18-0

16-0

14-0

HHC 3-0

HHC 2-0

HHC 12-0
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Adresse ha 
Vrøvle Bro Vej 5, 6360 Tinglev, CVR-nr.: 14247076 
(AJ – arealer) 

ca. 84,69 

Sofiedalvej 27, 6360 Tinglev, CVR-nr.: 33712122 
(KL – arealer) 

ca. 245,18 

Vippelvej 42, 6360 Tinglev, CVR-nr.: 10129996 
(HHC – arealer) 

ca. 70,68 

 
Ejendommen producerer samlet 535,41 DE husdyrgødning. 
 
Tabel 2. Produceret husdyrgødning på ejendommen - uddrag fra det digitale ansøgnings-
skema. 

 
 
Derudover modtager ejendommen 74,96 DE fra Vippelvej 46, der er en del af bedriften. 
 
Tabel 3. Modtaget husdyrgødning - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
En del af den på bedriften producerede husdyrgødning afsættes til 3 gylleaftaler. I alt 
afsættes der 314,60 DE til de tre gylleaftaler. 
 
Tabel 4. Afsat husdyrgødning - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 
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Den totale mængde husdyrgødning, som arealerne modtager, ses i nedenstående skema. 
 
Tabel 5. Husdyrgødning tildelt arealerne - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
De 295,76 DE, som produceres på bedriften og tildeles arealerne, kræver 128,59 ha, da 
der køres med 2,3 DE/ha på arealerne. Med 128,67 ha er der således areal nok til pro-
duktionen.  
 
Tabel 6. Information om arealerne - uddrag fra det digitale ansøgningsskema.   

 
 
 
Jordbund og dræning 
Alle 128,67 ha er ifølge ansøgningen klassificeret som grovsandet jord (JB1). Fordelingen 
for de 128,67 ha er nogenlunde den samme på jordtypekortet.  
 
Udbringningsarealerne er ifølge ansøgningen ikke drænet, mens alle arealerne vandes. 



 

 

13

 

 
Kort 2. Jordbundstyper for de ejede og forpagtede arealer.  
 
 
Målsatte søer 
Ingen af udbringningsarealerne ligger i opland til søer målsat i Vandplanen for Hoved-
vandopland 4.1 Vidå – Kruså.  
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg, der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Der er flere arealer, der grænser op til udpegningen, idet mark 8-0, 2-0, 7-0 og 6-0 
grænser op til et beskyttet dige. 
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Kort 3. Sten- og jorddiger i forhold til udbringningsarealerne. 
 
I museumsloven nr. 358 af 11. april 2011 er der i § 29a fastsat regler om, at der ikke må 
foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddiger 
og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortidsminder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er sammenhæng mellem bedriftens jordtilliggende 
og husdyrproduktionen med nuværende gældende harmonikrav og dyreenhedsberegning 
for kvæg. Den miljømæssige vurdering af udspredningsarealerne er sket ud fra de opgiv-
ne arealer i husdyrgodkendelse.dk. En udvidelse eller ændring af udspredningsarealerne 
må ikke ske, uden at kommunen først har vurderet arealerne. 
 
Ændringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa 
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sårbare. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at bedriften kan drives uden påvirkning af bygge- og be-
skyttelseslinjer, fredninger mv., når gældende lovgivning i naturbeskyttelsesloven og 
museumsloven overholdes, og at det ikke er relevant at stille yderligere vilkår til dette. 
 

4.1.1 Arealanvendelse 

Redegørelse 
Der anvendes referencesædskifte (K12) svarende til standardsædskiftet på arealerne. 
Det betyder, at der er taget højde for den værst tænkelige situation. Der er altså ikke 
risiko for større udvaskning af nitrat til overfladevand og grundvand eller fosforoverskud 
end det her angivne, hvis der anvendes andre sædskifter end referencesædskiftet.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sædskiftekravene er overholdt. 
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4.1.2 Aftalearealer 

Der er tre gylleaftaler tilknyttet produktionen. Der er tale om Vippelvej 42, Vøvle Bro Vej 
5 og Sofiedalvej 27.  
 
Der er i ansøgningen angivet 400,57 ha aftalearealer. 
 
To af gylleaftalerne (Sofiedalvej 27 og Vøvle Bro Vej 5) har en § 16 arealgodkendelse, 
der stadigt er gældende, og der ændres ikke i dem i forbindelse med nærværende tillæg. 
Den sidste gylleaftale (Vippelvej 46) er der i forbindelse med dette tillæg ansøgt areal-
godkendelse af. 
 

 
Kort 4. Aftalearealer for bedriften ses med blåt.  
 
 
Vurdering 
Vøvle Bro Vej 5 
Der er den 21. februar 2014 meddelt en § 16 godkendelse til 85,92 ha tilhørende Vøvle 
bro Vej 5, hvor der må leveres 1,22 DE/ha gylle. Samlet modtages der 104,50 DE, hvoraf 
de 30 DE må være dybstrøelse.  
Arealet er i dette tillæg lidt mindre, hvilket skyldes randzoner og andre mindre korrektio-
ner. Eftersom der leveres 104,50 DE til denne gylleaftale, så vurderes det, at den gæl-
dende § 16 godkendelse fra den 21. februar 2014 til Vøvle Bro Vej 5’s arealer ikke skal 
revideres. 
 
Sofiedalvej 27 
Der er den 12. marts 2014 meddelt en § 16 godkendelse til 233,16 ha tilhørende Sofie-
dalvej 27, hvor der må leveres 1,20 DE/ha. Samlet modtages der 279,08 DE. 
Arealet er i dette tillæg en lille smule større, hvilket primært skyldes, at der er medtaget 
randzoner. Eftersom der afsættes 111,20 DE til denne gylleaftale, så vurderes det, at den 
gældende § 16 godkendelse fra den 12. marts 2014 til Sofiedalvej 27’s arealer ikke skal 
revideres. 
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Vippelvej 42 
Eftersom alle arealer, der indgår i gylleaftalen med Vippelvej 42 ligger i opland til Lister 
Dyb, Vadehavet, hvor dyretrykket er steget med mere end 1 % siden 2007 (ca. 3 %), så 
skal der udarbejdes en § 16 godkendelse af disse, jf. Miljøstyrelsens digitale vejledning 
og NMKN’s praksis. Der er ansøgt om arealgodkendelse af arealerne tilhørende Vippelvej 
42. 
 
Der vil derfor blive stillet vilkår i dette tillæg om afsætning af kvæggylle til godkendte 
arealer. 
 

4.2 Påvirkning af beskyttede naturtyper efter § 3 i naturbeskyttel-
sesloven 

De ejede udbringningsarealerne ligger omkring bedriften.  
Enkelte af arealerne (mark 9-0, 18-0 og 19-0) grænser direkte op til vandløb, der er be-
skyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Ingen af udbringningsarealerne skråner stejlt ned mod vandløbene. 
 

 
Kort 5. Placeringen af beskyttede vandløb i forhold til udbringningsarealerne. 
 
Arealerne ligger i opland til Grønå. 
 
Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke har en negativ indflydelse på målopfyldelsen, 
idet nitratudvaskningen er beregnet til at være lavere end for et traditionelt planteavls-
brug uden brug af husdyrgødning. 
 
Vandhuller 
Der ligger et vandhul i mark 1-0 og op til mark 2-0. Vandhullet er ikke besigtiget. Vand-
hullet er trods nylige rydninger under tilgroning og kunne også se ud til, at det lejlig-
hedsvist kunne udtørre. Vandhullet er beskyttet af randzoneloven, og derudover stilles 
der vilkår om en 2 meter husdyrgødningsfri bræmme rundt om vandhullet. 
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Moser 
Der ligger to moser i forbindelse med udbringningsarealerne. 
 

 
Kort 6. Placeringen af beskyttede naturområder i forhold til udbringningsarealerne. 
 
 
Mose syd (besigtiget i 2006), ligger op til udbringningsareal 2-0, er i ejendommens mil-
jøgodkendelse beskrevet som: 
”Arealet er med fugtig/våd og humusrig jordbund (forholdsvis næringsrig) og vegetatio-
nen domineres af star sp., rørgræs, tagrør, mosebunke, lysesiv, stor nælde, vandpileurt, 
kattehale, alm. mjødurt, arter af pil m. fl.”. 
 
Mosen op til mark 12 er beskrevet således i Vøvle Bro Vej 5’s arealgodkendelse: 
”Mosens naturtilstand er vurderet ud fra luftfotos fra 1975-2012. 
Arealet er lavtliggende og er omgivet af landbrugsarealer, der på luftfotos kan ses som 
opdyrkede siden 1975. Vegetationen vurderes ud fra luftfotos at have arter som Lyse-siv 
(mørke partier på luftfotos) samt Blåtop (lyse partier), der ikke er næringsfølsomme ar-
ter. Endvidere ses et par enkelte træer. 
Mosens naturtilstand vurderes på baggrund af luftfotos at være ringe, da den er omgivet 
af intensivt opdyrkede arealer (dyrket i mere end 30 år) og sandsynligvis er næringspå-
virket som følge af dette.”. 
 
Enge 
Mark 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-0 og 11-0 ligger ned til nogle engarealer, der ligger op til Uge 
Bæk. I miljøgodkendelsen blev der skrevet følgende om engene. 
”Engarealerne nord for ejendommen ned mod Uge bæk er kultureng, som gødskes. Area-
lerne anvendes primært til høslæt men afgræsses også periodevis. To af engarealerne 
har og er stadig med MVJ aftale (0 kg N). Aftalerne udløber 2022. Efter udløb af MVJ 
ordningerne kan arealerne igen tages ind i alm. drift, som tidligere. Dvs. de vil kunne 
gødskes. Engarealer, der gødes, er ikke næringsstoffølsomme, og naturtilstanden på are-
alerne vil ikke forringes af tilførsel af husdyrgødning på tilstødende arealer. Engarealerne 
bortset fra de to arealer med MVJ aftale er blevet gødet med gennemsnitlig 69 kg N i 
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handelsgødning og 86 kg N i husdyrgødning (i form af afgræsning) som gennemsnit over 
de sidste 5 år.”. 
 
Der ligger også nogle enge nord for mark 20-0. Engene er beskrevet i arealgodkendelse 
for Vøvle Bro Vej 5, hvor de blev beskrevet således: 
”Engenes tilstand er vurderet på baggrund af luftfotos fra 1993-2012. 
Engene har ikke været opdyrket i ovennævnte tidsrum. 
Arealerne er lavtliggende, med intensivt opdyrkede marker syd for, herunder udbring-
ningsarealer til denne godkendelse. Vegetationen vurderes ud fra luftfotos at 
indeholde Lav ranunkel (gule partier), Lyse-siv (brune partier) og Blåtop (lyse partier) 
samt en del bevoksning med træer og buske. De nævnte arter er typiske vådbundsarter, 
der ikke er næringsfølsomme. Engenes naturtilstand vurderes på baggrund af luftfotos og 
de synlige plantearter som værende moderat, med karakteristiske engarter der dog ikke 
er næringsfølsomme. Engene er sandsynligvis næringspåvirket pga. de højere liggende 
landbrugsarealer.”. 
 
Vurdering 
Vandhuller 
Der ligger ét vandhul i forbindelse med udbringningsarealerne. Det ligger omgivet af ud-
bringningsarealerne og er næringsrigt.  
Det vurderes, at hovedkilden til næringsberigelse af vandhullet er overfladevand fra de 
dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfladen til vandhullerne, dels som 
næringsberiget overfladevand, der løber til via rodzonen på dyrkede arealer. 
Det hælder ikke fra de omkringliggende udbringningsarealer ned mod vandhullerne. 
 
Vandhullet er omfattet af randzoneloven. 
 
Det er vurderet, at der skal stilles vilkår om etablering af en minimum 2 meter bred hus-
dyrgødningsfri bræmme rundt om vandhullet. Bræmmen måles fra den øverste krone-
kant, som også inkluderer en evt. omkringliggende sumpvegetation. Bræmmen må gerne 
slås. I de tilfælde, hvor bestemmelserne i LBK nr. 894 af 15. juli 2014 om randzoner med 
senere ændringer er mere vidtgående end vilkåret, træder lovens bestemmelser i stedet 
for vilkåret. 
 
Moser 
Der ligger to moser i forbindelse med udbringningsarealerne. Moserne er beskrevet oven 
over. 
Det er vurderet, at depositionen fra arealerne ikke vil forringe naturtilstanden i moserne 
væsentligt i forhold til udgangspunktet, hvorfor der ikke stilles yderligere vilkår til area-
lerne i forhold til ammoniakemission til moserne. 
 
Enge 
Der ligger to engområder i forbindelse med udbringningsarealerne. Engene er beskrevet 
som næringsrige kulturenge, der vil have gavn af en ekstensiv drift i form af græsning 
eller høslæt. Engene er beskrevet herover. 
Det er vurderet, at depositionen fra arealerne ikke vil forringe naturtilstanden i engene 
væsentligt i forhold til udgangspunktet, hvorfor der ikke stilles yderligere vilkår til area-
lerne i forhold til ammoniakemission til engene. 
 
Overdrev 
Der ligger ingen overdrev i forbindelse med udbringningsarealerne. 
 
Heder 
Der ligger ingen heder i forbindelse med udbringningsarealerne. 
 
Vandløb  
Vandløbene er følsomme overfor øget udledning og tilførsel af sand og næringsstoffer fra 
omkringliggende landbrugsarealer. Generelt er vandløbene præget af tidligere regulering, 
hårdhændet vedligeholdelse og okker. Vandløb vurderes kun i meget begrænset omfang 
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at blive påvirket af luftbåret ammoniak fra udbringningsarealerne. Den tilførte mængde 
fra luften vurderes som meget begrænset i forhold til den mængde næringsstof, der ud-
ledes via rodzonen fra dyrkede arealer. 
 
Vandløbenes målsætning tager sigte mod at beskytte og ophjælpe den alsidige flora og 
fauna, som naturligt er tilknyttet de sønderjyske vandløb. Dyrkningsfri bræmmer og 
randzoner vil være medvirkende til en fortsat opfyldelse af målsætningen og vil være 
med til at reducere sandvandring til gavn for ynglesuccesen hos bl.a. hav- og bækørred. 
Begge arter er på den danske rødliste. 
 

4.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Ingen af udbringningsarealerne ligger helt eller delvist inden for nitratfølsomt indvin-
dingsområde. 
 

4.4 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 

Redegørelse 
Alle udbringningsarealerne afvander via Grønå og videre til Vidå, Rudbøl Sø og Vadeha-
vet. 
 
Ingen af bedriftens udbringningsarealer eller aftalearealer ligger inden for områder, der 
er udpeget som nitratklasse 1, 2 eller 3.  
 
Det ses af tabellen herunder, at den beregnede udvaskning fra ejendommen er 69,4 kg 
N/ha (DEreel). Udvaskningen er dermed lavere end udvaskningen svarende til et plante-
brug (81,0 kg N/ha), hvilket gør, at kravet til nitratudvaskning er overholdt. 
 
Tabel 7. Udvaskning fra ejendommen – uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Det ses af tabellen herover, at beregningen af udvaskning fra arealerne i opland til Vade-
havet er lig DEmax og mindre end udvaskningen svarende til et planteavlsniveau, hvorfor 
kravet til arealerne er overholdt. 
 
En udvaskning, der svarer til planteavlsniveau (81,0 kg N/ha/år) eller derunder, er opnå-
et ved hjælp af følgende virkemidler: 

1) Bedriften anvender og efterlever husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 2 jf. § 
28, stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter. 

 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, re-
duktionspotentialet er højt, og arealerne afvander til Natura 2000 område (Vadehavet), 
som ikke afkaster nitratklasser. 
 



 

 

20

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 yderligere vilkår til begrænsning af kvælstofudvaskningen. 
 
Beregning af udvaskning er forudsat, at dyretrykket i ansøgt drift fastholdes. Dybstrøelse 
har en højere nitratudvaskning end gylle, fordi udnyttelsesgraden af dybstrøelse er 45 %, 
mens den for kvæggylle er 70 %. 
Der udbringes i alt på ejendommens udbringningsarealer 126,41 DE dybstrøelse. Derfor 
er der stillet vilkår om, at der maksimalt må udbringes 126,41 DE dybstrøelse på area-
lerne. 
 

4.5 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande 
Redegørelse 
Der tilføres årligt ca. 4.114 kg fosfor til markerne i ansøgt drift.  Alle udbringningsarea-
lerne er beliggende i fosforklasse 0, og ifølge ansøgningen får arealerne et fosforover-
skud på 1,7 kg P/ha, og dermed overholder det ansøgte projekt det beskyttelsesniveau, 
der følger af indplaceringen i fosforklasser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 
bilag 3, afsnit C. 
 
Tabel 8. Beregnet P-overskud – uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer er beliggende i oplandet til et Natura 2000 
område, der i henhold til miljøstyrelsens kortværk er overbelastet med fosfor. Derfor skal 
der ikke, i henhold til lovgivningen, stilles krav til fosforoverskuddet på bedriften. 
 
Bedriftens udbringningsarealer er grovsandet jord (JB 1) og ligger i forholdsvis fladt ter-
ræn uden stærkt skrånende arealer mod vandløb. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune finder, at der i denne konkrete sag angående ejendommens arealer 
generelt beliggende i Aabenraa Kommune ikke er særlige forhold, som kan begrunde 
skærpede vilkår i forhold til udvaskning af fosfor til vandmiljøet.  
 
Ingen af udbringningsarealerne har væsentligt terrænfald, hvor der kan være risiko for 
overfladeafstrømning mod vandløb. Ingen arealer er vådbund eller afvander til Natura 
2000 vandområder, der er overbelastet med fosfor. Aabenraa Kommune vurderer, at et 
fosforoverskud på 1,7 kg/ha ikke vil give anledning til en forskydning af ligevægten mel-
lem bundet og opløst fosfor, og koncentrationen af opløst fosfor i jordvæsken vil dermed 
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ikke nå et så kritisk niveau, at det vil kunne give anledning til udvaskning af fosfor til 
vandmiljøet. 
 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at ansøgningens beregnede fosforoverskud 
overholder beskyttelsesniveauet og ikke vil påvirke overfladevande negativt med hensyn 
til fosfor. 

 

5 Natura 2000 - terrestrisk natur 
Redegørelse 
Nærmeste Natura 2000 område er F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mo-
se.  
 
F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose ligger ca. 2.200 meter nordøst for 
ejendommen. Mark 20-0 ligger inden for udpegningen af Natura 2000 området. 
 
Det er vurderet, at udbringning af husdyrgødning på arealet ikke har nogen påvirkning 
på F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose.  
 
Vurderingen er sket med baggrund i følgende fra Miljøstyrelsens wikivejledning: 
 
”Hvis afstanden mellem udbringningsarealet og naturområdet er over 100 meter, vil der 
sjældent kunne konstateres en påvirkning på over 1 kg N/ha - uanset husdyrgødningsty-
pe og anvendt teknologi. Kun i tilfælde med ”worst case” tab af ammoniak og et udbring-
ningsareal på over 100 ha vil der kunne konstateres påvirkninger på over 1 kg N/ha. 
”Worst case” vil typisk være udbringning af fast husdyrgødning uden nedbringning typisk 
ved udbringning ovenpå afgrøden. Ved anvendelse af flydende husdyrgødning er tabet 
betydeligt mindre med de nuværende krav. Det gælder desuden, at jo tyndere gylle, jo 
hurtigere nedtrængning i jorden og jo mindre ammoniaktab. Ved udbringning af svine-
gylle og afgasset gylle vil der ikke være påvirkninger på over 1 kg N/ha bortset fra de 
nærmeste 10 meter. Kvæggyllen, som typisk har højere tørstofindhold, kan derimod ha-
ve påvirkninger på over 1 kg N/ha inden for de nærmeste 20 meter. Hvis gyllen nedbrin-
ges hurtigt, nedfældes eller der anvendes forsuret gylle er påvirkningen selv tæt på na-
turområder langt under 1 kg N/ha.”  
 
Afstanden fra mark 20-0 og til randen af mosen er ca. 85 meter. Men da mark 20-0 kun 
er på 6,92 ha og dermed langt under 100 ha, så er det vurderet, at fortsat udbringning 
af husdyrgødning på mark 20-0 ikke vil have nogen påvirkning på Natura 2000 området. 
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Kort 7. Arealernes placering i forhold til F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl 
Mose.   
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6 Natura 2000 kystvandområder 
Redegørelse 
Alle bedriftens arealer ligger i oplandet til Grønå, som afvander til Vidåsystemet, 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 fuglebeskyttel-
sesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen samt Habitat- og Fuglebeskyt-
telsesområde F57 og H78 Vadehavet, samt Ramsarområde 27. 
 
Vadehavet er angivet som sårbart Natura 2000 område, jf. Miljøstyrelsens kortværk. 
 
Udledningen af kvælstof m.m. fra bedriftens udbringningsarealer skal i henhold til Be-
kendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007) vurderes i forhold til, om 
det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor nævnte habitat og fuglebeskyttelses-
områder. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H78 Vadehavet, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl 
Sø og Magisterkogen, fuglebeskyttelsesområderne 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 
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• Bæklampret 
• Flodlampret 
• Stavsild 
• Laks 
• Snæbel 
• Marsvin 
• Odder 
• Gråsæl 
• Spættet sæl 

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præste-
krave  

 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 

• Hvidklire 

• Rødben  

• Havørn 

• Blå kærhøg 

 

Flere af arterne og naturtyperne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder. 
F.eks. er snæbel i Vidåsystemet følsomme overfor sandvandring og næringsberigelse af 
vandløbet, idet det kan medføre en skadelig effekt på deres gydepladser, hvis iltindholdet 
nedsættes og bunden belægges med et slam/sandlag. 
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø, kan medføre en hurtigere tilgro-
ning af Magisterkog og Rudbøl Sø sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet, 
hvilket giver dårligere leveforhold for bl.a. rørdrum (basisanalyse for H90 og Natura 2000 
plan). 
 
Rudbøl Sø er i vandplan 4.1 (2009-2015) klassificeret som ”stærkt modificeret vandom-
råde med karakter af sø”. Vidåen, der gennemløber Rudbøl Sø, er ligeledes udpeget som 
stærkt modificeret vandområde. Rudbøl Sø er i vandplan 4.1 (2009-2015) målsat med et 
godt økologisk potentiale (svarende til god økologisk tilstand). Målsætningen er ikke op-
fyldt endnu, da tilstanden er vurderet til at være moderat. Tidsfristen for målopfyldelsen 
er udskudt til efter 2015, da effektvurdering af allerede foretagne indgreb mangler. Der 
har været udført forskellige tiltag for at forbedre søens tilstand, men søen er endnu ikke i 
balance efter indgrebene. Tilstanden må dog ikke forringes. Det skal således sikres, at 
der ikke ved aktiviteter i oplandet sker en øget tilførsel af næringsstoffer. 
 
Ifølge Naturstyrelsens hjemmeside (http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/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 (2009-2015) er tilstanden i Vadehavet angivet som ringe til dårlig, hvor 
Lister Dyb er angivet som ringe. Årsagen skyldes for højt indhold af klorofyl (nærings-
stoffer). 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 vandplan for hovedvandopland Vadehavet er miljømålslovens mil-
jømål "god tilstand" - bl.a. på grund af udvaskningen af kvælstof fra landbrug i oplandet 
- ikke opfyldt i området. Aabenraa Kommune finder derfor, at enhver yderligere tilførsel 
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af næringsstof vil forringe mulighederne for at opnå denne målsætning (Effekten af øge-
de 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 
2007-2015 (http://www.jordbrugsanalyser.dk/webgis/kort.htm). Denne er offentliggjort 
på Miljøstyrelsens hjemmeside den 23. oktober 2015. 
 
Det fremgår af Miljøstyrelsens oversigt, at dyreholdet i oplandet til Lister Dyb er steget 
med mere end 1 % i perioden fra 2007-2015, hvorfor det i henhold til vejledningen må 
lægges til grund, at udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne - set i sammen-
hæng med andre kilder 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 nitratudvask-
ningen fra ejendommen i det ansøgte projekt ikke vil overstige udvaskningen svarende til 
et plantebrug. Kvælstofudvaskningen fra udbringningsarealerne lever således op til kra-
vene.  
 
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 lavere kvælstofbidrag til Vadehavet 
end et planteavlsbrug, hvorfor det ansøgte ikke i sig selv har en skadevirkning på det 
aktuelle Natura 2000 vandområde, da udvaskningen regnes ud fra det ekstra bidrag et 
husdyrbrug påvirker med i forhold til et plantebrug. I henhold til Miljøstyrelsens afskæ-
ringskriterier, som siger, at bedriften ikke må bidrage med over 5 % af den samlede ni-
tratudvaskning til Lister Dyb, vurderer Aabenraa Kommune, at det ansøgte ikke i sig selv 
har en skadevirkning på det aktuelle Natura 2000 område, da udvaskningen ligger under 
planteavlsniveauet. 
 
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 arealerne ikke i sig selv påvirker Vadehavet med 5 % eller mere af den samle-
de N-udvaskning,  

• at arealerne overholder beskyttelsesniveauet for fosfor, 
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• at bedriften gennem sædskiftet har indarbejdet virkemidler til at nedbringe nitrat-
udvaskningen til minimum et niveau svarende til et planteavlsbrug,  

• og at bedriften derfor i kumulation med andre husdyrbrug ikke medfører en stig-
ning 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.  
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7 Påvirkninger af arter med særlige strenge beskyttel-
seskrav (bilag 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. 
 
Arten findes i området, da den blandt andet er fundet i Tinglev Mose. 
 
Kommunen vurderer, at randzonerne vil yde vandhullerne beskyttelse mod næringsstof-
fer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne skjul i den tid, ynglen forlader 
vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af projektet ikke vil forværre livsbe-
tingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at supplerende anlæggelse af bræmmer samt 
oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede vandhuller vil for-
bedre livsbetingelserne for arten. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Det er muligt, at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre 
dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at supple-
rende anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livs-
betingelserne for arten. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Da løvfrøen har været 
i betydelig fremgang igennem de sidste 10 år, vurderes den ikke truet i Danmark. Løv-
frøen yngler i mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lav-
vandede tidvise vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngleti-
den opholder løvfrøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 
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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 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-
linjen. 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. 
 
Arten findes i området, da den blandt andet er fundet i Tinglev Mose. 
 
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. 
 
Arten findes i området, da den blandt andet er fundet i Tinglev Mose. 
 
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. 
 
Vandflagermus og pipistrelflagermus er fundet i Tinglev Mose. 
 
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. 
 
Arten findes i området, da den blandt andet er fundet i Tinglev Mose. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. I Tinglev Mose er der registreret arter 
som butsnudet frø, lille vandsalamander og skrubtudse, der ikke er opført på Habitatdi-
rektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse arter gælder de samme 
betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne ovenfor. 
Bjergsalamander er opført på den danske rødliste som sjælden og næsten truet. Rødli-
sten er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sårbare 
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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 bedriftens anlæg og ud-
spredningsarealer, men vurderer at nogle arter med stor sandsynlighed forekommer 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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8  Klagevejledning 
Tillægsgodkendelsen er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 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 26. januar 2016 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag den 23. februar 2016, 
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 Byg, Natur & Miljø. 
 
Et udkast til tillæg nr. 1 er forud for meddelelse af tillægget blevet sendt enten pr. digital 
post eller pr. e-mail til nedenstående. 
 

• Ansøger og ejer: Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev 
• Bortforpagter, Vippelvel 46, 6360 Tinglev 
• Gylleaftale, Vippelvej 42, 6360 Tinglev 
• Gylleaftale, Sofiedalvej 27, 6360 Tinglev 
• Gylleaftale, Vøvle Bro Vej 5, 6360 Tinglev 
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• LHN, lhr@lhn.dk 
 
Tillægsgodkendelsen er blevet sendt enten pr. digital post eller pr. e-mail til nedenståen-
de. 
 

• Ansøger og ejer: Hedegårdevej 14, 6360 Tinglev 
• LHN, lhr@lhn.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnaabenraa-sager@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
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9 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12 godkendelse, skemanr. 80518, version 3, indsendt den 3. 

november 2015  

2. Fuldmagt 

3. Arealer og transportruter 

 
 












































































