
 

 

Meddelelse af tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug 
Humlegård, Søgaards Mark 15, 6200 Aabenraa 

 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler tillæg nr. 2 til miljøgodken-
delse i henhold til § 11, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 om mil-
jøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring. 
 
Tillægsgodkendelsen omfatter: 

• Etablering af en fritliggende gyllebeholder på 3.000 m3 med fast teltoverdæk-
ning 

 

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 Miljø-og Fødevarekla-
genævnet. 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 Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage 
er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal 
du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers 
vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klage-
portalen. 
 
Miljø-og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
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fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aaben-
raa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender 
herefter anmodningen til Miljø-og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning 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 11. april 2017 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, den 9. maj 2017, 
der er dagen for klagefristens udløb. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Nikolaj Mazanti Aaslyng 
Agronom 
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Datablad 
Titel: Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af det økologiske fjerkræbrug 

Humlegård, Søgaards Mark 15, 6200 Aabenraa. Tillægsgodken-
delsen meddeles i medfør af § 11, stk. 3 i lovbekendtgørelse 
nr. 256 af 21. marts 2017 af lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug med senere ændring. 

 
Godkendelsesdato: 6. april 2017 
 
Ansøger: Carsten Møller, Søgaards Mark 17, 6200 Aabenraa 
 
Telefonnr.:  4017 4445 
 
E-mail:  bremsmaj@bremsmaj.dk 
 
Ejer af ejendommen: Carsten Møller, Søgaards Mark 17, 6200 Aabenraa 
 
Kontaktperson: Carsten Møller, Søgaards Mark 17, 6200 Aabenraa 
 
Ejendomsnr.: 5800006083 
 
Matr.nr. og ejerlav: 32 Søgård, Kliplev 
 
CVR nr.:  29100276 
 
CVR/p nr.:  1011890160 
 
CHR nr.:  115308 
 
Biaktiviteter:  Vindmøller og udlejning af 5 lejligheder til bondegårdsferie 
 
Andre ejendomme: Bremsmaj, Søgaards Mark 17, 6200 Aabenraa 
 
Miljørådgiver: Niels Provstgård, Søhøjlandets Regnskabskontor, Nørreskov 

Bakke 28, 8600 Silkeborg, tlf. nr. 8798 1689, mobil 2142 7446, 
nep@shlrk.dk 

 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, miljø: Nikolaj Mazanti Aaslyng   
 
Kvalitetssikring, miljø: Susanne Niman Jensen 
 
Sagsbehandler, natur: Tina Hjørne 
 
Kvalitetssikring, natur: Marie-Luise Meyhoff 
 
Sagsnr:  16/43521, dok. 87 
 
Høring myndigheder: Sønderborg Kommune 
 
Tidligere afgørelser efter husdyrbrugloven: 

• 28. september 2010 meddelt § 12 stk. 2 miljøgod-
kendelse af fjerkræbruget 

• 7. februar 2012 meddelt § 11 stk. 3 tillæg til miljø-
godkendelse af det økologiske fjerkræbrug 
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Del I – Resumé og vilkår 
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1  Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om tillægsgodkendelse 
Aabenraa Kommune modtog den 13. december 2016 en ansøgning fra Carsten Møller, 
Søgaards Mark 17, 6200 Aabenraa om godkendelse til at etablere en gyllebeholder med 
fast overdækning syd for ejendommen. 
 
Ansøgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgnings-
system, og ansøgningen har skemanr. 94417. Ansøgningen er første gang indsendt den 
13. december 2016. Aabenraa kommune har modtaget den endelige version 3 den 1. 
marts 2017. Ansøgningen fremgår af bilag 1. 
 
Fjerkræbruget blev miljøgodkendt den 28. december 2010, jf. § 12, stk. 2 i husdyrbrug-
loven. 
 
Den 7. februar 2012 blev der meddelt tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen efter § 11 stk. 3 i 
husdyrbrugloven.  
 
Ansøger planlægger i forbindelse med tillægget at: 

• Etablere en gyllebeholder på 3.000 m3 med fast teltoverdækning 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Dyreholdet på det miljøgodkendte økologiske fjerkræbrug på Søgaards Mark 15 udvides 
ikke. Tillægsgodkendelsen vedrører alene etablering af en gyllebeholder med fast telt-
overdækning. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Ejendommen er beliggende i landzone og sydvest for Felsted og nord for Sønderborgmo-
torvejen. Landskabet rundt omkring ejendommen er åbent, dog med læhegn og andre 
husdyrbrug. Syd for anlægget er der 2 vindmøller, som ansøger ejer. 
 
Den nye gyllebeholder med fast teltoverdækning etableres ca. 292 m sydøst for det hid-
tidige bebyggelsesareal, og der fjernes et areal på ca. 2.000 m2 fra hønsegården, for at 
få plads til gyllebeholderen. Den ønskede placering af gyllebeholderen er valgt for at be-
skytte husdyrene og sikre hygiejnen ved at minimere transport i nærheden af stalden. 
 
Teltoverdækningen på gyllebeholderen vil som det øvrige anlæg kunne ses fra Søgaards 
Mark/Kværsballe ved grænsen til Sønderborg Kommune og fra Søgaards Mark syd for 
motorvejen. 
 
Forurening og gener fra husdyrbruget 
Den nye gyllebeholder med fast teltoverdækning indebærer ikke forøget forurening eller 
andre virkninger på miljøet. 
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der ligger en mose, som kan betegnes som et særlig værdifuldt naturområde, beskyttet 
efter § 7 kategori 1 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. inden for en afstand af 
ca. 900 meter fra det eksisterende anlæg og inden for en afstand af ca. 1.250 meter fra 
den ansøgte gyllebeholder. Mosen ligger i Natura 2000-området Hostrup Sø, Assenholm 
Mose og Felsted Vestermark. 
 
Nærmeste § 7 kategori 2 natur ligger hhv. 1.650 og 1.750 meter vest for bedriften og 
den ansøgte gyllebeholder. Det er et overdrev. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for ejen-
dommens drift som landbrugsejendom. 
 
Aabenraa Kommune har vurderet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen og gener fra husdyrbrugets anlæg ved 
anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Kommunen vurderer endvidere, at husdyr-
bruget kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i 
tillægsgodkendelsen overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af det økolo-
giske fjerkræbrug Humlegård, Søgaards Mark 15, 6200 Aabenraa. Der er endvidere 
meddelt dispensation fra afstandskravet til naboskel og til sø over 100 m2. Der er ikke 
meddelt byggetilladelse eller andre tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning end 
efter husdyrbrugloven. 

1.3 Offentlighed 
Ansøgningen om tillægsgodkendelse har ikke været offentligt annonceret, da Aabenraa 
Kommune har vurderet, at gyllebeholderen med fast teltoverdækning ikke kan medføre 
en væsentlig påvirkning på miljøet, jf. § 55, stk. 2 i husdyrbrugloven1. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev er blevet orienteret om ansøgningen. 
 
Sønderborg Kommune er blevet hørt om placeringen af gyllebeholderen. Sønderborg 
Kommune har ingen bemærkninger til placeringen af gyllebeholderen (bilag 3). 
 
Gyllebeholderen grænser op til naboskel. Ansøger ejer naboejendommen, og er derfor 
ikke blevet hørt om placeringen forud for meddelelse af dispensation fra afstandskravet 
til naboskel. 
 
Der er ingen beboelser inden for det beregnede konsekvensområde for lugtemission med 
gyllebeholderen som centrum. 
 
Ansøgningen og udkastet til afgørelse er ikke blevet sendt til andre parter, jf. § 19, stk. 1 
i forvaltningsloven2. 
 
Ansøgning og udkastet til afgørelsen er ikke sendt til matrikulære naboer, da Aabenraa 
Kommune vurderer at projektet er af underordnet betydning for de matrikulære naboer 
jf. § 56, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 422 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug med senere ændring. 
 
Udkastet til tillæg nr. 2 blev sendt i høring hos ansøger og rådgiver den 20. marts 2017. 
Der var en frist på 3 uger til at fremsende bemærkninger til ansøgningen og udkastet. 
 
Udkastet til tillægsgodkendelse blev den 23. marts 2017 sendt til ansøger. Der var en 
frist på 2 uger til at fremsende bemærkninger til udkastet. 
 
Ansøger havde ingen kommentarer. 
 
Den meddelte tillægsgodkendelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside tirsdag den 11. april 2017. Afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettige-
de, der er listet i afsnit 4 ”Klagevejledning”. 

                                           
1 Husdyrbrugloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
med senere ændring. 
2 Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven med senere ændring. 
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1.4 Meddelelse af tillægsgodkendelse 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler tillægsgodkendelse til miljø-
godkendelsen, jf. § 11, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 om miljø-
godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring. 
 
Tillægsgodkendelsen omfatter: 

• Etablering af en fritliggende gyllebeholder på 3.000 m3 med fast teltoverdækning 
 
Aabenraa Kommune meddeler dispensation fra afstandskravet på 100 m til søen over 
100 m2 beliggende inde i hønsegården, så gyllebeholderen kan etableres ca. 94 m fra 
søen.  
 
Aabenraa Kommune meddelere endvidere dispensation fra afstandskravet på 30 m til 
naboskel, så gyllebeholderen kan etableres ca. 10 m nord for skellet til matr. nr. 502 
Søgård, Kliplev. 
 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre 
tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Tillægsgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 11, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 om miljøgod-

kendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring og  
• i henhold til de fastsatte vilkår. 

 
Tillægsgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller æn-
dring af husdyrbruget, før udvidelsen eller ændringen er anmeldt og godkendt af Aaben-
raa 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. 
 
Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 

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

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

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

• ikke vil have væsentlige virkninger på de landskabelige værdier. 
 
 
Den 6. april 2017 
 

 
 
 
 

Nikolaj Mazanti Aaslyng   Tina Hjørne 
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Team Miljø     Team Natur 
Byg, Natur & Miljø   Kultur, Miljø & Erhverv 
Direkte 7376 8100   Direkte 7376 7284 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
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2  Vilkår 

2.1 Generelle forhold 
Nedenstående nummerering af vilkårene følger så vidt muligt nummereringen af vilkåre-
ne i den gældende miljøgodkendelse fra den 28. september 2010, og i tillægsgodkendel-
sen fra den 7. februar 2012. 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 
 Nyt vilkår 1a: 

Ny gyllebeholder med fast teltoverdækning skal placeres, indrettes og drives i 
overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår at det vedlagte ansøg-
ningsmateriale, skema nr. 94417, version 3, dateret den 1. marts 2017 og 
med de vilkår, der fremgår af tillægsgodkendelsen. 
 

Gyldighed 
 Nyt vilkår 3a: 

Tillægsgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter dato-
en for meddelelsen af tillægsgodkendelsen. 

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
Placering i landskabet 
 Vilkår 4 ændres til: 

Der skal etableres og vedligeholdes et 1-rækket læghegn øst for stald og hønsegår-
den og langs Søgaards Mark. Læghegnet skal bestå af egnstypisk beplantning og 
skal i løbet af 4-5 år give en vedvarende, effektiv og visuel afskærmning. Beplant-
ningen skal foretages den førstkommende plantesæson efter at hønsegården og 
stalden er taget i brug. 

 
 Nyt vilkår 5a: 

Der etableres og vedligeholdes et 3-rækket læhegn mod øst, syd, vest og nord for 
gyllebeholderen med maks. 15 m fra gylletanken. Læghegnet mod syd skal maksi-
malt etableres 8 m fra gyllebeholderen.  
Der må etableres en gennemkørsel på maks. 15 mod øst/ud mod vejen. Hegnet 
skal bestå af egnstypiske træer og buske, som i løbet af 4-5 år giver en vedvaren-
de, effektiv afskærmning. Beplantning skal foretages den førstkommende plante-
sæson efter anlægget er taget i brug. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Husdyrhold og staldindretning 
 Vilkår 8 ophæves, da det ikke længere er relevant. 
 
 Nyt vilkår 9c: 

Ny gyllebeholder og teltoverdækning skal opføres i materialer og dimensioner, som 
beskrevet i tabel 3. 

 
Affald 
 Vilkår 35 ændres til: 

Døde høns skal opbevares i container ved det befæstede areal ved Ny gyllebehol-
der. 

 
Driftsforstyrrelser og uheld 
 Nyt vilkår 39a: 

Der skal når tillægsgodkendelsen er taget i brug fremsendes en ajourført be-
redskabsplan til Aabenraa Kommune. 
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2.4 Gødningsproduktion og –håndtering 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Vilkår 42 ændres til: 
Når gødningshuset/maskinhuset skal bruges til gødningsopbevaring, må der ikke 
være maskiner inde i huset. Når der skal være maskiner inde i gødningshu-
set/maskinhuset, må det ikke bruges til gødningsopbevaring. 

 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 
 Nyt vilkår 42a: 

Ny gyllebeholder skal udstyres med et alarmsystem, hvis søen beliggende i hønse-
gården ikke sløjfes inden gyllebeholderen etableres. 

 
 Nyt vilkår 42b: 

Ny gyllebeholder skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning 
med indvendigt skørt. Teltoverdækningen skal have farven ”Grå”. 

 
 Nyt vilkår 42c: 

Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbring-
ning af gylle. 

 
 Nyt vilkår 42d: 

Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opstå-
en. 

 
 Nyt vilkår 42e: 

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

 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
 Nyt vilkår 44a: 

Ny gyllebeholder skal tømmes ved at gyllen suges direkte over i gyllevogn med 
påmonteret læssekran. 

2.5 Husdyrbrugets ophør 
 Nyt vilkår 67a: 

Ny Gyllebeholder skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften, eller 
når gyllebeholderen ikke kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens 
rammer, herunder planloven. 

2.6 Egenkontrol og dokumentation 
Opbevaringsanlæg husdyrgødning 
 Nyt vilkår 74: 

Ny gyllebeholder skal tømmes mindst en gang om året, hvor den skal gennemgå et 
visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i 
driftsjournalen. 

 
 Nyt vilkår 75: 

Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltover-
dækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. 
Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsyns-
myndighedens forlangende. 
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3  Generelle forhold 
Husdyrbruget har en samlet årlig produktion, der er større end 75 dyreenheder, men 
mindre end 250 dyreenheder. Husdyrbruget er derfor omfattet af § 11 i lovbekendtgørel-
se nr. 256 af 21. marts 2017 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere æn-
dring. Husdyrbruget er godkendelsespligtigt, og Aabenraa Kommune er godkendelses- og 
tilsynsmyndighed. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en tillægsgodkendelse vurdere, om 
udvidelsen kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om udvidelsen 
giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat og fosfor. 
Naturvurderingen omfatter udvidelsens påvirkninger af beskyttet natur i henhold til både 
husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EF-habitat- og fuglebeskyttelsesområ-
der. Desuden skal kommunen vurdere, om diverse afstandskrav overholdes, at de land-
skabelige 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. 
 
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgningen er indsendt den 13. december 2016, hvilket betyder, at ammoniak-
emissionen skal reduceres med 30 % i forhold til det fastsatte bedste staldsystem. 
 
Denne tillægsgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for udvidelsen af det eksi-
sterende 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. 2 og miljøgodkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på det 
økologiske fjerkræbrug Humlegård, Søgaards Mark 15, 6200 Aabenraa med ejendoms nr. 
580000608. Ansøger driver/ejer Søgaards Mark 15, 6200 Aabenraa med husdyrhold 
samt Søgaards Mark 17, 6200 Aabenraa uden husdyrhold. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 115308, og 
virksomhedens CVR nr. er 29100276. 
 
Tillæg nr. 2 er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema nummer 
94417, version 3, modtaget og udskrevet i Aabenraa Kommune den 2. marts 2017 fra 
www.husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den 
miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1 – 1.6. 
 

3.2 Meddelelsespligt 
Tillæg nr. 2 og miljøgodkendelsen gælder for hele husdyrbruget. Der må ikke ske udvi-
delser eller ændringer i dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødnings- og ensilageop-
bevaringsanlæggene og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af Kommunen.  
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3.3 Gyldighed 
Tillæg nr. 2 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden for 2 år efter den er meddelt. 
Tillæg nr. 2 anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. 
 
Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, forlænges fristen for 
udnyttelsen med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Natur- og Miljøklagenævnet, 
medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Vilkårene i dette tillæg nr. 2 skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tids-
punkt, hvor tillæg nr. 2 udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis det meddelte tillæg nr. 2 ikke har været udnyttet helt eller 
delvis i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tillæg nr. 2, der ikke har 
været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med dette tillæg nr. 2 følger der en 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i til-
læg nr. 2 indtil den 6. april 2025. 
 
Aabenraa Kommune kan dog tage tillægsgodkendelsen 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. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

• der sker væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik, således at der 
skabes mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det 
medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller 

• det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten 
er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. 

 

3.5 Revurdering af tillægsgodkendelsen 
Tillægsgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. 
Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år eller ved 
vedtagelsen af nye BAT konklusioner for branchen, hvor BAT skal være implementeret på 
husdyrbruget senest 4 år efter offentliggørelse af nye BAT konklusioner. Aabenraa Kom-
mune har besluttet, at den første regelmæssige revurdering skal foretages samtidigt med 
den gældende miljøgodkendelse, der er meddelt den 28. september 2010. Det er plan-
lagt at foretage den første revurdering i 2018. 
 

4  Klagevejledning 
Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen er meddelt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. 
marts 2017 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring og kan i med-
før af lovens § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø-og Fødevareklage-
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 
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www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du 
som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers ved-
kommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Miljø-og Fødevareklagenævnet 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 Aabenraa 
Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender herefter 
anmodningen til Miljø-og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 
anmodning kan imødekommes. 
 
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 11. april 2017 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, 9. maj 2017, der er 
dagen for klagefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 80, stk. 1 fremgår, at en 
klage har opsættende virkning, med mindre Miljø-og Fødevareklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen. 
 
Afgørelsen kan påklages af: 

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

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

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
er offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede, har ifølge forvaltningslovens § 9 ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Team Miljø eller Team Natur. 
 
Udkastet til tillæg nr. 2 er forud for meddelelse af tillæg nr. 2 blevet sendt til nedenstå-
ende naboer og andre berørte, hvis ejendomme er beliggende inden for det beregnede 
konsekvensområde for lugtemission, jf. bilag 2, og andre parter. 
 

• Ansøger, digital post 
• Miljørådgiver Niels Provstgård, Regnskabskontor, nep@shlrk.dk  

 
Tillæg nr. 2 er blevet sendt enten som digital post, pr. brev eller pr. e-mail til nedenstå-
ende. 
 

• Ansøger, digital postkasse 
• Miljørådgiver Niels Provstgård, Regnskabskontor, nep@shlrk.dk  
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnaabenraa-sager@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, aabenraa@dn.dk 



 

 

14

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

5.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v.  
Redegørelse 
Ejendommen er beliggende i landzone og sydvest for Felsted og nord for Sønderborgmo-
torvejen. Landskabet rundt omkring ejendommen er åbent, dog med læhegn og andre 
husdyrbrug. Syd for anlægget er der 2 vindmøller som ansøger ejer. 
 
Landskabet omkring ejendommen er lettere kuperet, og det er et typisk intensivt land-
brugslandskab med få naturelementer. Der er spredt bebyggelse og marker med læhegn.  
 
Den nye gyllebeholder er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens fortsatte drift for 
at beskytte husdyrene og sikre hygiejnen ved at minimere transport i nærhed af stalden 
ønskes en placering af gyllebeholderen tæt på offentlig vej. 
 
Der er ca. 380 m fra gyllebeholderen til den nærmeste beboelse Søgaards Mark 11, 6200 
Aabenraa. Ejendommen er en ejendom uden landbrugspligt efter landbrugslovens regler. 
Ejendommen ejes ikke af driftsherren. Beboelsen er beliggende sydvest for gyllebeholde-
ren. 
 
Der er ca. 2,7 km fra gyllebeholderen til den nærmeste samlede bebyggelse, der er en 
del af Tumbøl. Den samlede bebyggelse er beliggende nordøst for gyllebeholderen. 
 
Der er ca. 2,3 km fra gyllebeholderen til den nærmeste byzone, der er Felsted. Byzonen 
er beliggende nordøst for gyllebeholderen. 
 

 

 
 
Oversigtskort over ejendommen 
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Tabel 1. Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse - § 6 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens 
rammedel fremtidigt 
byzoneområde 

Ca. 2,3 km 
Fra Ny gyllebeholder til boligom-
rådet 1.2.006.B i Felsted 

50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens 
rammedel fremtidigt 
sommerhusområde 

Ca. 10,4 
km 

Fra Ny gyllebeholder til sommer-
husområdet i Skarrev. Planområ-
de 1.7.004.S 

50 m 

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

Ca. 2,5 km 
Fra Ny gyllebeholder til Felsted 
bymidte, planområde nr. 
1.2.00.2.M  

50 m 

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

Ca. 2,5 km 
Afstanden til Småskolen Søgård-
hus beliggende i planområdet 
3.9.013.D 

50 m 

Nabobeboelse Ca. 380 m 
Fra Ny gyllebeholder til Søgaards 
Mark 11, 6200 Aabenraa 

50 m 
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Tabel 2. Afstandskrav - § 8 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Ikke-almene vandforsy-
ningsanlæg 

Ca. 327 m 
Vandboring – DGU 168.1009 -  
til drikkevanding – øst-sydøst 
for Ny gyllebeholder 

25 m 

Almene vandforsynings-
anlæg Ca. 1,7 km 

Vandboring – DGU 168.948. 
Beliggende syd for Ny gyllebe-
holder 

50 m 

Vandløb Ca. 384 m 
St. Skifte hovedvandløb – lun 
11.6. Vandløbet er beliggende 
øst for Ny gyllebeholder  

15 m 

Dræn > 15 m 
Der er ingen markdræn inden 
for 15 m fra gyllebeholderen og 
trykledningen 

15 m 

Sø Ca. 94 m* Sø på ca. 260 m2 nordvest for 
Ny gyllebeholder 

100 m 

Offentlig vej Ca. 15 m Fra Ny gyllebeholder til Sø-
gaards Mark 

15 m 

Levnedsmiddelvirksomhed > 1.000 m 
Der er ingen levnedsmiddel-
virksomheder indenfor af-
standskravet 

25 m 

Beboelse på samme ejen-
dom 

Ca. 383 m Til beboelsen 15 m 

Naboskel Ca. 10 m 
Fra Ny gyllebeholder til matr. 
nr. 502 Søgård, Kliplev, som 
ejes af ansøger 

30 m 

* Der er søgt om at nedlægge søen og etablere en erstatnings sø, som skal etableres 
mere end 100 m fra gyllebeholderen. 
 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskabe”. Nærmeste kirkelandskab for Felsted Kirke, ligger ca. 1,8 km 
nordøst for gyllebeholderen. 
 
Kystnærhedszonen 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Kystnærhedszonen”. Nærmeste 
”Kystnærhedszonen” ligger ca. 3,8 km nord for gyllebeholderen. 
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Lavbund og okker”. Nærmeste 
lavbundsareal, Lavbund klasse IV - Ingen risiko for okkerudledning ligger ca. 350 m 
nordøst for gyllebeholderen. 
 
Skovrejsningsområder 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Skovrejsningsområde”. Nær-
meste ”Skovrejsningsområde” ligger ca. 2,7 km nordøst for gyllebeholderen. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Strandbeskyttelseslinie”. 
 
Klitfredningslinie 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Klitfredningslinie”. 
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Skovbyggelinie 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Skovbyggelinie”. Nærmeste 
”Skovbyggelinie” ligger ca. 450 m nordvest for gyllebeholderen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Sø- og åbeskyttelseslinier”. 
Nærmeste ”Sø- og åbeskyttelseslinier” ligger ca. 1,4 km nordvest for gyllebeholderen. 
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Fredede områder forslag”, 
”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for for-
tidsminder. 
  
Beskyttede sten- og jorddiger 
Ca. 8 m syd for den nye gyllebeholder er der et ”Beskyttede sten- og jorddiger”. 
 
I museumsloven nr. 358 af 11. april 2014 er 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 
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 
Det fremgår af tabel 2, at afstandskravet til åben sø over 100 m2 og naboskel ikke er 
overholdt. Alle øvrige afstandskrav, jf. § 8 i husdyrbrugloven, er overholdt. 
 
Afstanden til søen som er over 100 m2 er 94 m nordvest for Ny Gyllebeholder. Der søges 
om dispensation fra afstandskravet. 
 
Ny Gyllebeholder overholder ikke afstandskravet på 30 m til naboskel syd for Ny Gylle-
beholder. Der søges om dispensation fra afstandskravet. 
 
Dispensation 
Aabenraa Kommune meddeler dispensation for afstandskrav på 100 m fra Ny gyllebehol-
der til sø over 100 m3, så gyllebeholderen kan etableres ca. 94 m fra den § 3 beskyttede 
sø beliggende inde i hønsegården. 
Aabenraa Kommune vurderer, at da der er søgt om tilladelse til at dræne § 3 søen og 
etablere en erstatnings sø andet steds på ejendommen, og med det stillede vilkår om 
alarm på gyllebeholderen, hvis søen ikke fjernes, så kan der dispenseres for afstandskra-
vet til søen. 
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Der sendes ikke partshøring ud i forbindelse med dispensationsansøgningen for afstands-
krav til naboskel, da ansøger ejer matr. nr. 502 Søgård, Kliplev hvor til der søges dispen-
sation for afstandskravet. 
Aabenraa Kommunes har vurderet, at der kan meddeles dispensation fra afstandskravet 
på 30 m til naboskel, så gyllebeholderen kan etableres som ansøgt.  
 
Bygge- og beskyttelseslinier 
Den nye gyllebeholder er ikke beliggende inden for bygge- eller beskyttelseslinier i for-
hold til kirke og fortidsminde, kyst, strand, klit, sø, å, lavbund og skovbyggelinien. 
 
Den nye gyllebeholder er beliggende ca. 8 m nord for et beskyttet jorddige. Under og 
efter etableringen af gyllebeholderen, må jorddigets tilstand ikke ændres, jf. 29a i muse-
umsloven nr. 358 af 11. april 2014. 
 
Aabenraa Kommune vurderer derfor, at etableringen af gyllebeholderen kan foretages i 
overensstemmelse med de restriktioner, der er for nye anlæg i forhold til bygge- og be-
skyttelseslinier. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at ejendommen kan drives uden påvirkning af 
bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv., når gældende lovgivning i naturbeskyttel-
sesloven og museumsloven overholdes, og at det ikke er relevant at stille yderligere vil-
kår til dette. 
 
Gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens fortsatte drift, da ansø-
ger vurderer, at der udelukkende vil være positive konsekvenser ved at kunne anvende 
en gyllebeholder til lagring af husdyrgødning. Et lager af flydende husdyrgødning åbner 
op for et evt. samarbejde med andre økologer i området. En evt. iblanding og afsætning 
af anden flydende husdyrgødning muliggør en optimal fordeling af næringsstofferne. 
Samtidig gøres fordelingen mere smidig og muligheden for en højere udnyttelse af kvæl-
stof opstår. 

5.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Ejendommen er beliggende i landzone og sydvest for Felsted og nord for Sønderborgmo-
torvejen. Landskabet rundt omkring ejendommen er åbent, dog med læhegn og andre 
husdyrbrug. Syd for anlægget er der 2 vindmøller som ansøger ejer. 
Den nye gyllebeholder placeres mellem de 2 vindmøller. 
 
Landskabet omkring ejendommen er lettere kuperet, og det er et typisk intensivt land-
brugslandskab med få naturelementer. Der er spredt bebyggelse og marker med læhegn. 
Landskabet omkring ejendommen er karakteriseret som værdifuldt landskab. 
 
Gyllebeholderens placering er valgt for at beskytte husdyrene og sikre hygiejnen ved at 
minimere transport i nærheden af stalden ønskes en placering tæt på offentlig vej. 
Fremmed transport kommer derved ikke i nærheden af staldanlæg. Pladsen ved gyllebe-
holderen skal desuden bruges til afhentningsplads for døde dyr, som også bringes i af-
stand af staldanlæg. 
Det er hensigten at beholderen kan bruges som buffer i forbindelse med en evt. deling af 
husdyrgødning med andre økologers behov for at fordele næringsstoffer i gyllen. 
 
Alternative placeringer af gyllebeholderen ved fast vej kunne være ved hønsehus eller på 
nord/vest siden af ejendommens andre bygninger. Disse placeringer er fravalgt, da den 
valgte placering tilgodeser, foruden de andre fordele, afstanden til vandløb. 
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Nedenstående ses et foto, der er taget fra Søgaards Mark 15. Gyllebeholderen skal etab-
leres mellem de 2 vindmøller. 
 

 
 
 
Nedenstående ses et foto, der er taget fra Søgaards Mark/Kværsballe ved grænsen til 
Sønderborg Kommune. 
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Nedenstående ses et foto, der er taget fra Søgaards Mark, syd for motorvejen. 

 
 
I nedenstående tabel er den fritliggende Ny Gyllebeholder med fast teltoverdækning be-
skrevet. 
 
Tabel 3. Bygninger og materialevalg 

Bygning 
Grund-
plan ca. 

Byg-
nings-
højde ca. 

Tag-
hæld
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

Ny gylle-
beholder 

616 m2 
3.000 
m3 

4,5 m + 
teltover-
dækning 

- 
Grå betonelementer 
og grå overdækning 

Opbevaring 
af gylle fra 
biogas eller 
fastgødning 
der opblan-
des med 
vand 

 
Områder med landskabelig værdi 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Værdifulde kystlandskaber”.  
 
Den nye gyllebeholder ligger inden for udpegningen ”Værdifulde landskaber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Større sammenhængende 
landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Værdifulde kulturmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen: ”Områder med særlige natur-
beskyttelsesinteresser”. 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Potentielle naturbeskyttelses-
områder”.  
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Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 1,2 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er en kategori 3 - natur, mo-
seområde nordøst for gyllebeholderen. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 1,2 km nordvest for 
gyllebeholderen. Området er Natura 2000 område nr. Ino 95, Hostrup sø, Assenholm 
Mose og Felsted Vestermark, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F58, Hostrup sø, 
Assenholm Mose og Felsted Vestermark og habitatområde nr. H84, Hostrup sø, Assen-
holm Mose og Felsted Vestermark. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 9 km sydøst for 
gyllebeholderen. Området er Natura 2000 område nr. 102 Flensborg Fjord og Nybøl Nor, 
herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen. Nærmeste udpegningen er en 
beskyttet sø ca. 95 m nordvest for gyllebeholderen. 
 
Områder hvor skovtilplantning er uønsket 
Den nye gyllebeholder ligger inden for udpegningen ”Skovtilplantning er uønsket”. 
 
Øvrige udpegninger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Boligområder”, 
”Blandet bolig- og erhvervsområder”, ”Centerområder”, ”Erhvervsområder”, ”Rekreative 
områder”, ”Offentlige formål”, ”Sommerhusområder”. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den nye gyllebeholder er erhvervsmæssig nødvendig for 
ejendommens fortsatte drift, da ansøger vurderer, at der udelukkende vil være positive 
konsekvenser ved at kunne anvende en gyllebeholder til lagring af husdyrgødning. Et 
lager af flydende husdyrgødning åbner op for et evt. samarbejde med andre økologer i 
området. En evt. iblanding og afsætning af anden flydende husdyrgødning muliggør en 
optimal fordeling af næringsstofferne. Samtidig gøres fordelingen mere smidig og mulig-
heden for en højere udnyttelse af kvælstof opstår. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at den valgte placering af den nye gyllebeholder er be-
grundet ud fra hensynet for at beskytte husdyrene og sikre hygiejnen ved at minimere 
transport i nærheden af stalden ønskes en placering tæt på offentlig vej. Fremmed trans-
port kommer derved ikke i nærheden af staldanlæg. Pladsen ved gyllebeholderen skal 
desuden bruges til afhentningsplads for døde dyr, som også bringes i afstand af staldan-
læg. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at landskabshensynet skal prioriteres højt, da området er 
udpeget til værdifuldt landskab. Der skal derfor gøres meget ud af afskærmende be-
plantning, som skal være engs typisk. 
Aabenraa Kommune stiller derfor vilkår om, at der skal etableres et tre-rækket læhegn 
mod øst, syd, vest og nord for gyllebeholderen med maks. 15 m fra gylletanken, dog 
mod syd maks. 8 m fra gylletanken. Beplantningen skal bestå af egnstypiske træer og 
buske, som i løbet af 4-5 år giver en vedvarende, effektiv afskærmning. Beplantningen 
skal foretages den førstkommende plantesæson efter gyllebeholderen er taget i brug. 
 
Gyllebeholderen og teltoverdækningen vil kunne ses fra motorvejen og fra Søgaards 
Mark/Kværsballe ved grænsen til Sønderborg Kommune. 
 
Der stilles vilkår om, at farven på teltoverdækningen på gyllebeholderen skal være ”Grå”. 
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Der stilles endvidere vilkår om, at gyllebeholderen skal fjernes, når den ikke længere er 
nødvendig for driften, eller når gyllebeholderen ikke kan nyttiggøres på anden vis inden 
for lovgivningens rammer, herunder planloven. 
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6  Husdyrhold, staldanlæg og drift 

6.1 Husdyrhold og staldindretning 
Husdyrhold og staldindretning er som beskrevet i den gældende tillægsgodkendelse fra 
den 7. februar 2012. 
 
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. 
 
Indenfor de seneste 8 år er der den 28. september 2010 meddelt miljøgodkendelse af 
ejendommen til udvidelse af produktionen fra 115,3 DE, svarende til 19.601 årshøner og 
et lille hold ammekøer til 374,38 DE svarende til 61.015 årshøner og samme hold am-
mekøer.  
 
Den 7. februar 2012 er der meddelt tillæg 1 til miljøgodkendelsen til ændring af produk-
tionen fra 374,38 DE svarende til 61.015 årshøner og et lille hold ammekøer til 97,17 DE 
svarende til 15.000 årshøner med voliere (økologi) og samme hold ammekøer. 
 
I dette tillæg nr. 2 er der ingen ændring af dyreholdet men udelukkende opførelse af en 
ny gyllebeholder. Da gyllebeholderen var ansøgt allerede i 2012 men ikke blevet opført 
indenfor udnyttelsesfristen, er nærværende ansøgning en kopi af ansøgningen fra 2012. 
 
Siden 2007 er der således ændret i produktionen fra 19.601 årshøner, 5 ammekøer, 4 
kvier/stude (6 mdr.-kælvning), 6 småkalve (0-6 mdr.), 1 avlstyr og 1 ungtyr (6 mdr.-
slagtning) svarende til 115,3 DE til 15.000 årshøner med voliere (økologi) og samme 
hold ammekøer m.fl. svarende til 94,97* DE. 
 
*DE er tilpasset nye normtal. 
 
Det fiktive skema 96778 tager udgangspunkt i nudriften i ansøgningen fra 2010. 
Skema 94417 er ansøgningen fra nærværende tillæg 2. 
 
Tabel 4. Ammoniaktab – uddrag fra diverse beregninger i det digitale ansøgningsskema. 

 
Skema 94417  

(Kg N/år) 

Skema 96778 

(Kg N/år) 

Nudrift 2010  1.744,45 

Ansøgt 2012 2.316,39  

Ansøgt 2017 2.316,39 2.316,38 

 
Med henvisning til afsnit 8.8, hvor beskyttelsesniveauet for ammoniakdeposition til sår-
bare naturområder er overholdt, er det Aabenraa Kommunes vurdering, at den ansøgte 
ændring og udvidelse over en 8-årig periode lever op til kravene. 
 

6.2 Ventilation 
Ventilation er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse fra den 28. september 
2010. 
 

6.3 Fodring 
Fodring er som beskrevet i den gældende tillægsgodkendelse fra den 7. februar 2012. 
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6.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Opbevaring og håndtering af foder er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse 
fra den 28. september 2010. 
 

6.5 Rengøring af stalde 
Rengøring af stalde er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse fra den 28. sep-
tember 2010. 
 

6.6 Energi- og vandforbrug 
Energi- og vandforbrug er som beskrevet i den gældende tillægsgodkendelse fra den 7. 
februar 2012. 
 

6.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Spildevand samt tag- og overfladevand er som beskrevet i den gældende tillægsgodken-
delse fra den 7. februar 2012. 
 
Ansøger overvejer på et tidspunkt at benytte tagvandet til opblanding af gødningen, hvis 
ansøger stopper med at sende gødningen til biogasanlægget. Brug af tagvandet til op-
blanding af gødning, kan gøres uden at der søges om tilladelse til det. 
 

6.8 Kemikalier og medicin 
Kemikalier og medicin er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse fra den 28. 
september 2010. 
 

6.9 Affald 
Affald er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse fra den 28. september 2010.  
 
Døde dyr placeres i container ved det befæstede areal ved den nye gyllebeholder. 
 

6.10 Olie 
Olie er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse fa den 28. september 2010. 
 

6.11 Driftsforstyrrelser og uheld 
Redegørelse 
Den nye gyllebeholder medfører ikke flere driftsforstyrrelser eller uheld. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den nye gyllebeholder ikke vil medføre flere driftsfor-
styrrelser eller uheld set i forhold til den gældende miljøgodkendelse fra den 28. septem-
ber 2010.   
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7  Gødningsproduktion og –håndtering 

7.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
I den gældende tillægsgodkendelse fra den 7. februar 2012 er det på grundlag af de da-
gældende normtal blevet beregnet, at der årligt produceres 525 tons gødning, jf. neden-
stående tabel. 
 
Tabel 5. Produceret husdyrgødning – gældende miljøgodkendelse 

Dyretype Gødningstype 
Mængde 

(tons efter) 

Øko høns Fast 367,5 

Øko høns Dybstrøelse 72 

Kødkvæg Dybstrøelse 853 

Årsproduktion 525 
 
I nedenstående tabel er beregnet den producerede mængde gødning og dybstrøelse ved 
anvendelse af 2016 normtal. 
 
Tabel 6. Produceret husdyrgødning og opbevaringskapacitet – nye normtal 

Dyretype Gødningstype 
Mængde 

(tons efter) 

Øko høns Fast 226,5 

Øko høns Dybstrøelse 45 

Kødkvæg Dybstrøelse 84,5 

Årsproduktion 356 
 
Hvert år sendes der ca. 420 tons gødning til biogas. Forskellen på den produceret 
mængde husdyrgødning og det som sendes til biogasanlægget skyldes ekstra strøelse til 
hønsene, som ikke er medregnet i normtallet for fjerkræ, samt mere strøelse tildelt til 
kvæget, end der er anvendt ved fastlægning af normtallet for kvæg. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i tilstrækkelig grad er redegjort for produktionen af 
gødningstyper og –mængder ved anvendelse af nye norm tal. 
 

7.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning  

7.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Der etableres en gyllebeholder på 3.000 m3 med fast teltoverdækning. 
 
Gødningen i form af fastgødning afsættes til biogas, herefter leveres de producerede kg 
N tilbage i afgasset gylle. Beregningen af kg N produceret er baseret på normtal 2016 og 
på normmængder, både for fjerkræ og kvæg. Mængderne er beregnet i nedenstående 
tabel.  
 
 
 
 

                                           
3 Heraf afsættes 11/12 dele i form af afgræsning, dvs. kun 7 tons opsamles 
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Tabel 7. Leveret mængde gylle baseret på normtal 2016 

Dyretype 
Tons gød-
ning 

Kg N/ton Kg N 

Dybstrøelse 45 39,31 1.769,95 

Fast gødning 226,5 31,98 7.243,47 

Kvæg 84,5 39,62 708,89 

Leveret gødning 356 110,91 9.721,32 

Retur gylle 2.314,60 4,20 9.721,32 
 
Den mængde gylle der leveres fra biogasanlægget varierer alt efter mængden af N i den 
gødning der sendes ind til biogasanlægget. I den gylle der modtages er der 4,2 kg N pr. 
tons gylle. Ansøger har oplyst at der i gennemsnit modtages 1.660 tons afgasset gylle fra 
biogasanlægget om året. Den afgassede gylle bliver leveret 2 til 3 gange om året. 
 
Inden etableringen af den nye gyllebeholder lejes en gyllebeholder på 2.000 m3 belig-
gende på Møllevej 19, 6200 Aabenraa.  
Det planlægges evt. at den ekstra kapacitet lejes ud til andre økologer. 
 
Med en opbevarings kapacitet på 3.000 m3 er der en opbevaringskapacitet på mindst 
15,6 måneder, når der leveres 2.314 tons gylle om året. 
 
Ansøger overvejer på et tidspunkt at stoppe med at sende gødningen til biogasanlægget. 
Når det sker, skal gødningen opblandes med vand til det når op på et volumen svarende 
til 1.806 m3. Ansøger overvejer at bruge tagvand til dette. Ansøger overvejer også at 
bruge tynd husdyrgødning fra andre producenter, hvor der vil blive indgået aftale om 
opbevaring og fordeling af næringsstofferne. 
Hvis ansøger vælger selv at opblande gødningen med vand, vil der være en opbevarings-
kapacitet på mindst 19,9 måneder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på husdyrbru-
get, og at husdyrbruget opfylder kravet om opbevaring af flydende husdyrgødning m.m., 
jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at en opbevaringskapacitet på 3.000 m3 er pas-
sende i forhold til at ejendommen har et udbringningsareal på 86,82 ha. 
 

7.2.2 BAT opbevaring af flydende husdyrgødning 

Redegørelse 
BAT er defineret i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF). 
 
For gyllebeholderen er der tale om: 

• En stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger 
• Lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang om året) 
• Beholderens bund og vægge er tætte 
• Der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør 
• Gyllen omrøreres kun umiddelbart før tømning 
• Beholderen er overdækket med naturligt flydelag (sikres ved at tilsætte halm ef-

ter hver tømning)/fast overdækning i form af teltoverdækning 
• Gyllebeholderne kontrolleres ved 10-års beholderkontrol. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne indretning og drift sammen med de stil-
lede vilkår lever op til BAT niveauet og sikrer en miljømæssig korrekt opbevaring af hus-
dyrgødningen. Det oplyste overholder i øvrigt gældende regler på området. 

7.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
Den faste gødning tømmes ud af stalden 3 gange om ugen og placeres i en 
vogn/container. Én gang om ugen køres den faste gødning til et biogasanlæg. 
 
Den producerede dybstrøelse fra kødkvæget køres også til biogasanlægget. 
 
Gødningshuset skal bruges til gødningsopbevaring hvis den faste gødning ikke kan leve-
res til biogasanlægget, og hvis gødningen er for våd til at komme i markstak ved ud-
mugning. 
Når gødningshuset ikke bruges til gødningsopbevaring, kan gødningshuset anvendes som 
maskinhus. 
Der stilles vilkår om at gødningshuset/maskinhuset ikke bruges til både opbevaring af 
fast gødning og maskiner på samme tid. Hvis der skal være gødning i huset, må der ikke 
være maskiner i huset og omvendt. Der skal ansøges om byggetilladelse via byg og miljø 
portalen om ændret anvendelse af gødningshuset/maskinhuset, såfremt det ønskes at 
anvende gødningshuset til både gødningsopbevaring og opbevaring af maskiner. 

7.4 Anden organisk gødning 
Anden organisk gødning er som beskrevet i miljøgodkendelsen fra den 28. september 
2010. 

7.5 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning er som beskrevet i miljøgodkendelsen fra 
den 28. september 2010. 
 
Der vil altid være udsving i mængderne, dels fordi vægtfylden af foder ændres lidt, og 
fordi der bruges strøelse efter behov, både hos kvæg og fjerkræ. For fjerkræs vedkom-
mende praktiseres at skovle dybstrøelse, der er blevet fugtig, op på gødningsbånd. Den 
går herefter ud som fast gødning, når der udmuges de 3 gange ugentlig. 
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8  Forurening og gener fra husdyrbruget 

8.1 Lugt 
Redegørelse 
Antallet af dyr i stalden er som beskrevet i den gældende tillægsgodkendelse fra 7. fe-
bruar 2012. 
 
Lugt stammer primært fra staldene. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med ud-
bringning af husdyrgødning.  
 
Det teoretisk beregnede konsekvensområde for ejendommens lugtemission, 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 208,36 meter. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at tillægsgodkendelsen ikke vil medføre ændrede lugtge-
ner i forhold til den gældende tillægsgodkendelse, da den beregnede lugtemission fra 
anlægget bliver den samme som i den gældende tillægsgodkendelse. 
 

8.2 Skadedyr – fluer og rotter 
Redegørelse 
Skadedyr bekæmpes som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse fra 28. september 
2010. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at bekæmpelsen af skadedyr ikke ændres i forhold til den 
gældende miljøgodkendelse. 
 

8.3 Transport  
Redegørelse 
Til- og frakørsel fra ejendommen kan ske ad Søgaards Mark til ejendommen for enden af 
vejen. Der er en grusvej, som kun benyttes til Søgaards Mark 15. 
Tung transport til og fra ejendommen kan ske fra tidlig morgen til sen aften. Der tilstræ-
bes dog at det sker i tidsrummet 5.00 til 20.00. 
 
Det forventes at antallet af transporter vil stige lidt i forhold til den gældende tillægsgod-
kendelse fra 28. september 2012. Stigningen skyldes de ugentlige transporter til biogas-
anlægget og den stigende transport til gyllebeholderen med stigende samarbejde med 
økologiske kvæg- og svineproducenter. 
 
Antallet af transporter varierer med vognstørrelser og ikke mindst i hvor høj grad det kan 
lade sig gøre at fylde vogn eller tank. Endelig kan man ikke helt komme uden om en 
usikkerhed på tidspunkt for opgørelserne og udsving i forbindelse med holdskifte. 
 
Det forventede antal transporter til og fra gyllebeholderen er angivet i nedenstående ta-
bel. 
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Tabel 8. Forventede antal transporter til og fra gyllebeholderen. 

Transporter 

Før udvidelse 

Antal/år 
Kapacitet pr. 
transport 

Transportmid-
del 

Til biogas 42 10 Traktor/lastbil 

Fra biogas 77 30 Traktor/lastbil 

Til/fra andre 23 30 Traktor 

Tømning af 
gyllebeholder 100 30 Traktor/lastbil 

I alt  242   

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at transporterne vil stige i forhold til den gældende til-
lægsgodkendelse fra den 28. september 2012.  
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at stigning i antallet af transporter ikke vil være 
til gene for omkringboende. Der er ingen naboer i umiddelbar nærhed af ejendommen og 
transporterne går ikke forbi de nærmest liggende beboelser. 
 

8.4 Støj 
Redegørelse 
Det forventes ikke at gyllebeholderen vil medføre nogle øgede støjgener, da gyllebehol-
deren ligger tilpas isoleret og da der vil blive etableret beplantning omkring gyllebeholde-
re, som vil være med til at reducere støjen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at placeringen af den nye gyllebeholder ikke vil medføre 
væsentlig ændring af husdyrbrugets støjfrembringelse, og at ejendommen kan drives, 
uden at dette medfører en overskridelse af støjgrænserne. 
 

8.5 Støv 
Redegørelse 
Støv fra husdyrbruget er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse fra den 28. 
september 2010. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at støv fra husdyrbruget ikke ændres i forhold til den gæl-
dende miljøgodkendelse. 
 

8.6 Lys 
Redegørelse 
Lys fra husdyrbruget er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse fra den 28. sep-
tember 2010. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at lys fra husdyrbruget ikke ændres i forhold til den gæl-
dende miljøgodkendelse. 
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8.7 Ammoniak – generel reduktion 
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak fra husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 11 er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger 
fremsendt i 2016 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen 
fra stald og lager i forhold til referencestaldsystemet i 2005/2006 korrigeret for ny viden 
om indlejring og ammoniaktabet fra disse staldsystemer er 30 %. 
 
Gyllebeholderen betragtes i Husdyrgodkendelse.dk som lager af fast gødning, selvom der 
skal være flydende gylle i tanken. Den betragtes som et lager til fast gødning, da Hus-
dyrgodkendelse.dk ikke kan håndtere flydende gylle fra fjerkræ. 
Gyllebeholderen etableres med fast teltoverdækning. 
 
Den samlede faktiske ammoniakemission fra stald og lager er beregnet til 2.316,38 kg 
N/år. 
 
Tabel 9. Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau – uddrag fra hus-
dyrgodkendelse.dk 

 

 
 
 
Tabel 10. Resultat af beregninger af det 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 2536,49 kg N/år 
mere end det generelle ammoniakreduktionskrav foreskriver. Der er i den gældende mil-
jøgodkendelse, i tillægget fra den 28. september 2012 og i denne tillægsgodkendelse 
stillet de nødvendige fastholdelsesvilkår for så vidt angår valg af virkemidler. 
 

8.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Redegørelse 
Dette tillæg omhandler udelukkende etablering af en ny gyllebeholder med overdækning. 
Gyllebeholderen placeres ca. 290 meter syd for de eksisterende bygninger. 
Placeringen af gyllebeholderen kan give en merbelastning med ammoniak på de nærme-
ste naturområder. Denne belastning vurderes i dette afsnit. 
 
Det fremgår af ansøgningen og tabellen herunder, at de ansøgte ændringer siden 2012 
ikke giver anledning til en øget emission af ammoniak.  
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Tabel 11. Emission fra anlægget – uddrag fra skema nr. 94417.  

 
 
Det fremgår af den fiktive ansøgning og tabellen herunder, at de ansøgte ændringer si-
den 2010 giver anledning til en øget emission af ammoniak med ca. 572 kg N/år. 
 
Tabel 12. Emission fra anlægget – uddrag af det fiktive skema nr. 96778. 

 
 
Naturarealer omkring ejendommen 
Følgende naturarealer har Aabenraa Kommune vurderet ud fra besigtigelser, kort og luft-
foto: 
 

- De arealer omfattet af husdyrlovens § 7 og naturbeskyttelseslovens § 3 som på-
virkes af etablering af ny gyllebeholder. 

 
Naturarealerne omfatter 2 moser, 1 større engområde, 1 potentiel ammoniakfølsom skov 
og en del mindre vandhuller. Moserne og den potentielle ammoniakfølsomme skov er 
beskrevet under afsnittet ”Husdyrlovens § 7” nedenfor, mens engen og vandhullerne be-
skrives under Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Moserne er desuden beskyttet i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Baggrundsbelastningen i området ligger mellem 18-22 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk de-
position 2015. NOVANA. Faglig rapport nr. 204, 2016 og 
http://dce2.au.dk/pub/SR204.pdf). 
 
Husdyrlovens § 7 

Det fremgår af husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forpligtet til at foreta-
ge en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at sikre natur-
områderne den fornødne beskyttelse. Vurderes det ikke at være tilfældet (kun i særlige 
tilfælde), kan kommunen stille forureningsbegrænsende vilkår, som rækker ud over 
ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Aabenraa Kommune har ved undersøgelser af registreringer, kort, luftfotos m.m. vurde-
ret naturforholdene mht. § 7 omkring anlægget og den ny gyllebeholder på ejendommen.  
 
Den ansøgte gyllebeholder ligger længere væk end 1.000 meter fra nærmeste § 7 kate-
gori 1, 2 og 3 natur. 
 
Nærmeste naturområde omfattet af § 7 kategori 1 ligger ca. 1.300 meter NV for gyllebe-
holderen. Der er tale om en mose (Mose kat 1) beliggende indenfor Natura 2000 området 
Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark. Ud fra nedenstående tabel ses det, 
at totaldepositionen til mosen ligger på 0,1 kg N/ha og dermed overholder beskyttelses-
niveauet, som er på mellem 0,2-0,7 kg N/ha afhængig af antallet af andre større land-
brug i området. 
 
Nærmeste naturområde omfattet af § 7 kategori 2 ligger 1.800 meter V for gyllebeholde-
ren. Der er tale om et overdrev. Der er ikke lavet ammoniakberegninger til overdrevet, 
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da det ligger længere væk end ovenstående kategori 1 mose. Når beskyttelsesniveauet 
er overholdt i forhold til kategori 1 mosen, så er det også overholdt til overdrevet. 
 
Tabel 13. Total- og merdeposition på nærmeste naturområder – uddrag fra det fiktive 
skema nr. 96778, som er ”worst case”. 

 
 

 
Kort 1. Angiver § 7 natur i nærheden af anlægget på Søgaards Mark 15. Den lyserøde 
cirkel angiver en radius på 1.000 meter fra hhv. anlægget og den udflyttede gyllebehol-
der. 
 
Der ligger en på kortet markeret potentiel ammoniakfølsom skov indenfor 1.000 meter 
NV for bedriften og den nye gyllebeholder. Skoven ses af historiske luftfotos at være 
plantet en gang i 1950’erne. Der er siden da fældet en stor del af træerne, og det ses 
ikke umiddelbart, at der er genplantet på hele arealet. Skoven vurderes derfor på bag-
grund af den unge alder samt på baggrund af, at der er fældet en stor andel af træerne, 
ikke at være særlig ammoniakfølsom eller at indeholde gammelskovsarter. 
Området er derfor ikke yderligere beskrevet her. 
 
Vurdering 
Det fremgår af husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. 
 

* 
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Aabenraa Kommune vurderer ud fra ovenstående tabel med total- og merdepositionsbe-
regninger til nærmeste naturområder, at naturområderne beliggende i området ikke på-
virkes i negativ retning af produktionsændringen på Søgaards Mark 15. 
 
Der stilles på den baggrund ikke særlige vilkår i forbindelse med ammoniakemissionen 
fra den ansøgte gyllebeholder og dennes påvirkning af § 7 naturområder. 
 
§ 3 natur 

Jf. husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ”§ 7-arealer”, som kan blive påvirket af ammoniakemis-
sionen fra Søgaards Mark 15. 
 
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 naturområder nær bedriften, som er særligt næringsfattige naturområder 
(visse heder, moser, overdrev) udover ovennævnte § 7 områder. Der er mindre nærings-
fattige naturtyper (eng og vandhuller) indenfor 1.000 meter af gyllebeholderen og an-
lægget, se kort 2 nedenfor.  
 

 
Kort 2. Placeringen af beskyttet natur nær gyllebeholderen og anlægget, som udgør cen-
trum i de to lyserøde cirkler. 
 
Vandhullerne indenfor 1.000 meter af anlægget er beskrevet og vurderet i tillægget fra 
den 7. februar 2012. Desuden er vandhullerne vurderet ud fra luftfoto (2016 kort) for at 
sikre, at der ikke er forekommet voldsomme tilstandsændringer siden 2012. Samtlige 
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vandhuller er små og fremstår mere eller mindre tilgroede og med ret lav naturtilstand 
og -værdi. Da sådanne vandhuller ikke er særligt næringsfølsomme, og da ammoniakde-
positionen fra det ansøgte på nær ved de vandhuller, der ligger lige i forbindelse med 
ejendommen, overholder beskyttelsesniveauet for § 7 kategori 3 natur, så vurderer 
Aabenraa Kommune, at vandhullerne indenfor 1.000 meter af det ansøgte ikke påvirkes i 
negativ retning.  
 
Vandløb 
De nærmeste vandløb, Bjerndrup Mølleå og St. Skifte Hovedvandløb ligger hhv. ca. 350 
meter vest for anlægget og ca. 385 meter øst for gyllebeholderen. Hermed er afstands-
kravet i husdyrlovens § 8 på 100 meter fra en nyetableret gyllebeholder til vandløb og 
søer over 200 m2 overholdt.  
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra gyllebe-
holderen, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den 
mængde næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer i området, i særdeleshed når der 
er tale om en gyllebeholder med fast overdækning.  
 

 
Kort 3. Vandløb i nærheden af anlægget og gyllebeholderen. 
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a., at produktionen ikke medfører negati-
ve påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internatio-
nale naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV 
må ikke forringes. 
 
Anlægget ligger ca. 825 meter SØ for områdegrænsen ind til habitatområdet H84 og fug-
lebeskyttelsesområdet F58 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark. 
 
Der er lavet beregninger på merdepositionen og den totale deposition af ammoniak fra 
bedriften til Natura 2000 området. Heraf fremgår det, at totaldepositionen er på 0,1 kg 
N/ha, mens merdepositionen er på 0,0 kg N/ha (jf. tabel 13, naturområde Mose kat 1). 
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Kort 4. Natura 2000 områdets beliggenhed i forhold til bedriften og den ansøgte gyllebe-
holder. 
 
Vurdering 
Beregninger viser jf. ovenstående tabel 13, at totaldepositionen i Natura 2000 området 
er 0,1 kg N/år/ha. Da totaldepositionen ligger under beskyttelsesniveauet for ammoniak 
(0,2-1,0 kg N/ha) til Natura 2000 områder, er det derfor kommunens vurdering, at det 
ansøgte ikke i målelig grad vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. 
Der stilles derfor ikke forureningsbegrænsende vilkår i forbindelse med ammoniakemissi-
onen fra Søgaards Mark 15 til Natura 2000 området.  
 
Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) 
Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver 
streng beskyttelse.  
Aabenraa Kommune har vurderet anlæggets/gyllebeholderens ammoniakemission i for-
hold til, hvorvidt dyrearternes yngle- og rasteområder kan beskadiges i arternes naturli-
ge udbredelsesområde, og i forhold til hvorvidt plantearterne kan blive ødelagt, som føl-
ge heraf. 
Til vurderingen af arternes udbredelse og levesteder er anvendt ”Håndbog om dyrearter 
på habitatdirektivets bilag IV” (faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser) 
og kommunens øvrige kendskab til arternes forekomst.  
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
har haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere doku-
mentation for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet 
i Danmark.  
Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og 
skovbevoksede områder. Arten forekommer i vandhullerne omkring bedriften. Trusler 
mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhuller gennem øget belastning med 
næringsstoffer eller dræning og ødelæggelse af levestederne i omgivelserne. 
 



 

 

38

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. 
 
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. 
 
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. 
Den store vandsalamander er observeret i vandhuller omkring bedriften. Trusler mod 
arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet gennem øget belastning med næ-
ringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivelserne. Udsætning af fisk vil også 
være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og yngel. 
 
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. 
Det vurderes, at markfirben kan leve på flere lokaliteter i området, herunder på sten- 
eller jorddiger. Trusler mod arten er næringsberigelse af levesteder, der medfører øget 
tilgroning og tættere vegetation, der forringer yngle- og rastemulighederne for markfir-
ben. 
 
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, vurderes det, at der ikke vil være negati-
ve påvirkninger. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Der er observeret butsnudet frø, lille 
vandsalamander og skrubtudse, og potentielt vil grøn frø også kunne forekomme i områ-
det. Disse 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. 
Ingen af paddearterne, 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, grøn frø, skrubtudse og stor – og lille vandsalamander er dog op-
ført på gullisten 1997 som opmærksomhedskrævende. Gullisten er en oversigt over plan-
te- og dyrearter, der er i tilbagegang i Danmark. 
 
Vurdering 
Samlet vurderes det på baggrund af ovenstående vurderinger, at fortsat drift af anlægget 
herunder etablering af ny gyllebeholder, ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og ra-
steområder for de forekommende bilag IV dyrearter.  
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Der kendes ikke til forekomster af bilag IV plantearter, som kan påvirkes eller ødelægges 
i forbindelse med ammoniakemission fra driften af husdyrbruget. 
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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 tillægsgodkendelse fra den 7. februar 2012. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen er ikke blevet ændret i forhold til den gældende tillægsgodkendelse fra 
den 7. februar 2012. 
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10  Alternative muligheder og 0-alternativet  
Alternative muligheder 
Staldanlæggets placering og indretning er blevet vurderet og fastlagt i den gældende 
miljøgodkendelse fra den 28. september 2010 og i tillægsgodkendelsen fra den 7. februar 
2012. 
 
Den nye gyllebeholder på 3.000 m3 er beskrevet i afsnit 5.2. 
 
0-alternativet 
0-alternativet er ikke et aktuelt alternativ, da gyllebeholderen er nødvendig til opbeva-
ring gyllen fra biogasanlægget.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at 0-alternativet ikke er realistisk. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at den valgte placering tilgodeser hygiejnen og 
beskytter husdyrene mest muligt, ved at minimere transport i nærheden af stalden. Ved 
den valgte placering kan fremmed transport ikke komme i nærheden af stalden. 
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Husdyrbrugets ophør er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse fra den 28. 
september 2010.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune har vurderet, at der skal stilles vilkår om, at den nye gyllebeholder 
skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften, eller når gyllebeholderen ikke 
kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer, herunder planloven. 
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Egenkontrol og dokumentation ændres ikke i forhold til den gældende tillægsgodkendelse 
fra den 7. februar 2012. 
 
Vurdering 
Kravene til egenkontrol og dokumentation er ikke blevet ændret i forhold til den gælden-
de tillægsgodkendelse fa den 7. februar 2012, dog er der stillet vilkår om, at den nye 
gyllebeholder skal tømmes mindst én gang om året, hvor den skal gennemgå et visuelt 
eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjourna-
len. 
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13  Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 11, stk. 3 tillægsgodkendelse, skemanr. 94417, version 3, ind-

sendt den 1. marts 2017 

1.1. Fiktivt ansøgningsskema, § 11, stk. 3 tillægsgodkendelse, skemanr. 96778, ver-
sion 2, indsendt den 8. marts 2017 

1.2. Ikke tekniske resumé 

1.3. Svar på spørgsmål fra visitering af ansøgningen 

1.4. Situationsplan 

1.5. Dispensationsansøgninger 

1.6. Fuldmagt 

2. Konsekvensområde for lugtemission 

3. Høringsvar fra Sønderborg Kommune 

 










































































































































