
 

 

Meddelelse af tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af malkekvægbruget ”Felsted-
skov Kvægbrug I/S” Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa 

 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur har den 12. oktober 2017 meddelt 
tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse i henhold til § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 
13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

• 406 jersey årsmalkekøer (11.000 kg EKM) 
• 289 jersey årskvier (6-23 mdr.) 
• 24 årskvier af tung race/krydsningskvier (6- 12 mdr.) 
• 102 jersey småkalve (0-6 mdr.) 
• 24 småkalve af tung race (0-6 mdr.) 
• 48 tyrekalve af tung race (40-60 kg) 

Svarende til 676,93 DE omregnet efter nugældende omregningsfaktorer. 
 
Tillægsgodkendelsen omfatter de nuværende stalde, gødnings- og ensilageopbeva-
ringsanlæg samt øvrige faste konstruktioner med nedenstående ændringer: 

• Opførelse af 4 sygebokse med dybstrøelse i bygningen Sengestald og dybstrø-
else, køer 

• Omdefinering af staldområde fra midlertidig opholdsareal til sengestald 
• Etablering af en ny halmlade 
• Etablering af en gastæt silo 

 
Tillæg nr. 3 gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på kvægbruget ”Felsted-
skov Kvægbrug I/S”, Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 

• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er be-

rørt 
• 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 

 Miljø 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 7376 7676 
 
Dato: 12-10-2017 
Sagsnr.: 17/12714 
 
Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng 
Direkte tlf.: 7376 8100 
E-mail: nmaa@aabenraa.dk 

Digital Annonce 
Aabenraa Kommunes hjemmeside 



 Side 2 af 2

• 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 
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 17. oktober 2017 på Aabenraa Kommu-
nes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, 14. november 
2017, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at 
en klage ikke har opsættende virkning, med mindre Miljø-og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Nikolaj Mazanti Aaslyng 
Agronom 
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Datablad 
Titel: Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af malkekvægbruget ”Felsted-

skov Kvægbrug I/S” Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa meddeles i 
medfør af § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 
2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere æn-
dring. 

 
Godkendelsesdato: 12. oktober 2017 
 
Ansøger: Felstedskov Kvægbrug I/S, Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa 
 
Telefonnr.: 74 68 18 10  
 
Mobilnummer: 30 63 69 89 
 
E-mail: bojette@felstedskov.dk  
 
Ejer af ejendommen: Bo Langhede, Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa 
 
Kontaktperson: Bo Langhede, Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa 
 
Husdyrbrugets navn: Felstedskov Kvægbrug I/S 
 
Ejendomsnr.: 5800004960 
 
Matr.nr. og ejerlav: 141 Felstedskov, Felsted 
 
CVR nr.: 21500186 
 
CVR/p nr.: 1001069082 
 
CHR nr.: 47982 
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme: Frudam 17 og Frudam 26, 6200 Aabenraa og Møllevej 19 og 35A, 

6200 Aabenraa. Ejendommene er ikke teknisk og forurenings-
mæssigt forbundne. 

 
Miljørådgiver: Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 

Aabenraa, tlf.: 74 36 50 79, e-mail: bbp@landbosyd.dk  
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
   
Sagsbehandler, miljø: Nikolaj Mazanti Aaslyng 
 
Kvalitetssikring, miljø: Susanne Niman Jensen 
 
Sagsbehandler, natur: Tina Hjørne 
 
Kvalitetssikring, natur: Marie-Luise Meyhoff 
 
Sagsnr: 17/12714 dok. 81 
 
Tidligere afgørelser efter husdyrbrugloven: 

• 10. september 2010 meddelt § 12, stk. 2 miljøgodkendelse 
• 24. august 2012 meddelt § 12, stk. 3 tillægsgodkendelse 
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• 3. september 2013 meddelt 19 a afgørelse om etablering af 
ensilageplads 

• 7. marts 2014 meddelt § 12, stk. 3 tillægsgodkendelse 
• 15. juni 2016 meddelt § 12, stk. 3 afgørelse om ikke god-

kendelsespligt 
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Del I – Resumé og vilkår 
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1  Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om tillægsgodkendelse 

Felstedskov Kvægbrug I/S har ansøgt om en tillægsgodkendelse til udvidelse af malke-
kvægbruget Felstedskov Kvægbrug I/S beliggende på Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa. 
Ejendommens matr. nr. er 141 Felstedskov, Felsted. Ejendommens ejendomsnr. er 
5800004960. Ejendommen er omfattet af CVR-nr. 21500186. 
I forbindelse med denne tillægsgodkendelse sammenskrives miljøgodkendelsen fra 2010, 
tillæg nr. 1 fra 2012, tillægs nr. 2 fa 2014 sammen med dette tillæg nr. 3. 
 
Ansøgningen er oprindeligt indsendt den 20. april 2017. Seneste revision af ansøgning 
med skema nr. 96897, version 2. Ansøgning fremgår af bilag 1. 
 
Ansøgningen vedrører en udvidelse af det eksisterende kvægbrug. 
Dyreholdet udvides: 

• Fra 320 jersey årsmalkekøer (8.980 kg EKM), 240 jersey årskvier (6-24 mdr.), 80 
jersey småkalve (0-6 mdr.) og 160 jersey tyrekalve (25-40 kg) 

• Til 406 jersey årsmalkekøer (11.000 kg EKM) 
• Til 289 jersey årskvier (6-23 mdr.) 
• Til 24 årskvier af tung race/krydsningskvier (6-12 mdr.) 
• Til 102 jersey småkalve (0-6 mdr.) 
• Til 24 småkalve af tung race (0-6 mdr.) 
• Til 48 tyrekalve af tung race (40-60 kg) 

Dyreholdet udvides fra i alt 475,66 DE til 676,93 DE. 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen: 

• Opførelse af 4 sygebokse med dybstrøelse i bygningen Sengestald og dybstrøelse, 
køer 

• Omdefinering af staldområde fra midlertidig opholdsareal til sengestald 
• Etablering af en ny halmlade 
• Etablering af en gastæt silo 

 
Tidsplan for udvidelsen: 
Udvidelsen af dyreholdet i de eksisterende stalde vil ske gradvist, og påbegyndes så 
snart godkendelsen er meddelt. 
 
Halmladen opføres indenfor 1-2 år efter godkendelsen er meddelt, og det forventes at 
byggeriet af halmladen tager ca. 2 måneder. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion  
Det eksisterende malkekvæghold på Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa ændres fra 475,66 
DE i godkendt nudrift til 676,93 DE i ansøgt drift. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Ejendommen er beliggende i det åbne land i landzone ca. 2,9 km vest for Varnæs og 3,3 
km øst for Hostrupskov. Der er en afstand på ca. 56,5 m til nærmeste enkelt beboelse, 
som ikke ejes af ansøger, og hvor der ikke er landbrugspligt. Ejendommen ligger i et ud-
præget landbrugsområde ca. 237,6 m fra Aabenraa Fjord. Området er relativt kupperet 
med hældning ned mod Aabenraa Fjord.  
 
Den nye halmlade og gastætte silo etableres i tilknytning til de eksisterende stalde og 
opbevaringsanlæg. Det vurderes, at anlæggene udgør en samlet helhed. Det forventes at 
alle staldanlæg med løbende vedligeholdelse vil kunne være i brug i minimum 10 år. 
 
Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Dyreholdet består af malkekøer og opdræt, primært af racen Jersey, men også en mindre 
del af tung race dyr. 
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Ungdyrene er ude på græs døgnet rundt 5 måneder om året fra omkring midt april til 1. 
maj. Køerne har adgang/er ude på græs om dagen 5-6 måneder om året fra omkring 
midt april til 1. maj. 
Der er således det samme antal årskøer i staldene hele året, mens ungdyrene kun er i 
stalden 7 måneder om året. 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at etablere en ny halmlade ved siden af 
plansiloanlægget og at etablere en gastæt silo nord for plansiloanlægget.  
 
I husdyrgodkendelse.dk er der på baggrund af Miljøstyrelsens ”Vejledende emissions-
grænseværdier opnåelse ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)” bereg-
net, at ammoniakemissionen fra det samlede anlæg er 3.935,13 kg N/år. Anvendelsen af 
de i ansøgningen anførte teknikker og den forudsatte placering af produktionen vil med-
føre en ammoniakemission fra det samlede anlæg på i alt 2.605,66 kg N/år.  
Idet den faktiske emission fra det ansøgte projekt er 1.329,47 kg N/år mindre end den 
vejledende emissionsgrænseværdi fastsat for anlægget, vurderer Aabenraa Kommune, at 
det godkendte projekt overholder husdyrbruglovens krav om, at husdyrbruget skal be-
grænse ammoniakemissionen mest muligt ved anvendelse af BAT.  
Som virkemiddel til overholdes af BAT, anvendes der skrabning af gulvet med robotskra-
ber i stald Gl. kostald (bygning 2), Nyere kostald (bygning 3) og i Sengestald og dybstrø-
else, køer (bygning 4). I ungdyrstalden (bygning 1) bliver gyllen forsuret inden det ledes 
til gyllebeholderne. I begge kostalde (bygning 2 og 3), separationsafdelingen ved malke-
stalden (bygning 4) og i det staldafsnit som tidligere var indrettet som halmlade (bygning 
9) er der forsuring i gyllekanalen. I stalde med spaltegulv og skrabning kører robotskra-
berne minimum hver 4. time. 
 
Opbevaring, håndtering og udbringning af husdyrgødning overholder alle de generelle 
regler. 
 
Forurening og gener fra husdyrbruget 
Den beregnede lugtgeneafstand til enkelt bebyggelse beliggende på en ejendom uden 
landbrugspligt er ca. 65 m, ca. 194 m til samlet bebyggelse og ca. 286 m til byzone. 
 
De faktiske afstande er ca. 56 m til enkelt bebyggelse beliggende på en ejendom uden 
landbrugspligt, ca. 2 km til samlet bebyggelse og ca. 2,9 km til byzone. 
 
Der er ikke andre husdyrbrug med mere end 75 DE inden for 300 meter fra byzone eller 
100 meter fra nabobeboelse. Der er ingen kumulation for så vidt angår lugt fra andre 
staldanlæg på mere end 75 dyreenheder på andre ejendomme. Inden for 300 m fra sam-
let bebyggelse er der et staldanlæg, men da den samlet bebyggelse er beliggende i en 
afstand af ca. 2,9 km fra Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa, vurderer Aabenraa Kommune, 
at det for den samlet bebyggelse ikke vil give en kumulation for så vidt angår lugt. 
 
Det teoretisk beregnede konsekvensområde for lugtemission, inden for hvilket lugt kan 
registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til gene, er beregnet ved an-
vendelse af formlen 1,6*(LE/s0,6). For det ansøgte projekt er konsekvensområdet for lug-
temission beregnet til 344,47 m. 
 
Der kan forekomme gener i forbindelse med transporter til og fra anlægget samt støj, 
støv og lys fra anlægget. 
 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak fra stald og lager i forhold til reference-
staldsystemet i 2005/2006 korrigeret for ny viden om indlejring og ammoniaktabet fra 
disse staldsystemer er 30 %. Ammoniakemissionen er 4 kg N/år højere end det generelle 
reduktionskrav, når der regnes over en 8 – årig periode, og 117 kg mindre når der reg-
nes fra godkendt nudrift til det ansøgte.  
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Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der ligger ingen naturområder, som kan betegnes som særligt værdifulde naturområder, 
beskyttet efter § 7 kategori 1 eller 2 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. inden 
for en afstand af 1.000 meter fra bedriften.  
 
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 5,5 km væk. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som 
tilfredsstillende.  
 
Alternative muligheder og 0-alternativet  
Anlæggets placering og indretning er blevet vurderet, og det vurderes, at det ansøgte 
projekt tager hensyn til naboer, omgivende natur og miljø og opfylder kravene til en ef-
fektiv mælkekvægsproduktion. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune har vurderet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen og generne fra husdyrbrugets anlæg og 
arealer ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Kommunen vurderer endvide-
re, at husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, så-
fremt vilkårene i godkendelsen overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelsen af malkekvægbruget ”Felstedskov 
Kvægbrug I/S”, Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa. Der er ikke meddelt byggetilladelse eller 
andre tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 

1.3 Offentlighed 

Ansøgningen om tillæg nr. 3 har været offentligt annonceret den 16. maj 2017 i Aaben-
raa ugeavis og på Aabenraa Kommunes hjemmeside for at informere offentligheden om 
ansøgningen og tidligt inddrage denne i beslutningsprocessen. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få til-
sendt udkast til tillæg nr. 3. 
 
Udkast til tillæg nr. 3 blev den 28. august 2017 sendt til ansøger, nabo, andre berørte og 
parter. Modtagerne fremgår af listen over de klageberettigede i afsnit 4 ”Klagevejled-
ning”. Der var en frist på 6 uger til at fremsende kommentarer til ansøgningen og udka-
stet. 
 
Aabenraa Kommune har kun modtaget nogle rettelser og ændring af vilkår 53 fra ansø-
ger og rådgiver (bilag 3). Aabenraa Kommunes svar er vedlagt som bilag 4. 
 
Ansøgning og udkastet er blevet rettet til på baggrund af de tilsendte rettelser. Aabenraa 
Kommune har ikke ændret på vilkår 53, da det er Miljøstyrelsens vurdering at der er be-
hov for serviceeftersyn af gylleforsuringsanlægget hvert 4. måned for at sikre en hen-
sigtsmæssig drift af anlægget. 
 
Det meddelte tillæg nr. 3 bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemme-
side tirsdag, den 17. oktober 2017, og afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede 
listet i afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
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1.4 Meddelelse af tillæg nr. 3 

Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler tillæg nr. 3 i henhold til § 12, 
stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. 
maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til malkekvægbruget, ”Felstedskov 
Kvægbrug I/S”, Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa. 
 
Tillægsgodkendelsen omfatter en besætning af Jersey malkekvæg med en mindre pro-
duktion af tung race kalve med nedenstående ændringer som de fremgår af bilag 1 (nu-
gældende tilladte produktion til det ansøgte):  

• Fra 320 jersey årsmalkekøer (8.980 kg EKM), 240 jersey årskvier (6-24 mdr.), 80 
jersey småkalve (0-6 mdr.) og 160 jersey tyrekalve (25-40 kg) 

• Til 406 jersey årsmalkekøer (11.000 kg EKM) 
• Til 289 jersey årskvier (6-23 mdr.) 
• Til 24 årskvier af tung race/krydsningskvier (6-12 mdr.) 
• Til 102 jersey småkalve (0-6 mdr.) 
• Til 24 småkalve af tung race (0-6 mdr.) 
• Til 48 tyrekalve af tung race (40-60 kg) 

 
Ejendommens samlede årlige miljøgodkendte produktion er herefter: 

• 406 jersey årsmalkekøer (11.000 kg EKM) 
• 289 jersey årskvier (6-23 mdr.) 
• 24 årskvier af tung race/krydsningskvier (6- 12 mdr.) 
• 102 jersey småkalve (0-6 mdr.) 
• 24 småkalve af tung race (0-6 mdr.) 
• 48 tyrekalve af tung race (40-60 kg) 

Svarende til 676,93 DE omregnet efter nugældende omregningsfaktorer. 
 
Tillægsgodkendelsen omfatter de nuværende stalde, gødnings- og ensilageopbevarings-
anlæg samt øvrige faste konstruktioner med nedenstående ændringer: 

• Opførelse af 4 sygebokse med dybstrøelse i bygningen Sengestald og dybstrøelse, 
køer 

• Omdefinering af staldområde fra midlertidig opholdsareal til sengestald 
• Etablering af en ny halmlade 
• Etablering af en gastæt silo 

 
Det kan oplyses, at denne tillægsgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre 
tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Tillæg nr. 3 gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på kvægbruget ”Felstedskov 
Kvægbrug I/S”, Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa. 
Tillæg nr. 3 meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodken-

delse m.v. af husdyrbrug og  
• i henhold til de fastsatte vilkår. 

 
Tillæg nr. 3 gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af hus-
dyrbruget, før det er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og 
Aabenraa Kommunes regulativer – også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i 
forhold til denne godkendelse. 
 
Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 

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

• lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik 
• ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt 
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• 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 12. oktober 2017 
 
 
Venlig hilsen 

 
 
 
   
 

Nikolaj Mazanti Aaslyng   Tina Hjørne 
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler  
Team Miljø     Team Natur 
Byg, Natur & Miljø   Byg, Natur & Miljø 
Dir. tlf. 73 76 81 00   Dir. Tlf. 73 76 72 84 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
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2  Vilkår 
Der er ansøgt om at få sammenskrevet godkendelsen fra 2010, tillægsgodkendelserne 
fra 2012 og 2014 og dette tillæg. Der fastsættes derfor i denne tillægsgodkendelse nye 
vilkår for forurening, fordi de nye vilkår ikke kan adskilles fra de eksisterende. 
De eksisterende vilkår i miljøgodkendelsen fra 2010 og tillægsgodkendelserne fra 2012 
og 2014 ophæves således med dette tillæg til miljøgodkendelsen, og erstattes af neden-
stående vilkår. 

2.1 Genelle forhold 
Beskrivelse af husdyrbruget 
Vilkår 1: Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de 

oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 
96897, version 2 modtaget i Aabenraa Kommune den 26. juni 2017 og med 
de vilkår, der fremgår af denne miljøgodkendelse. 
 

Vilkår 2: Ændringer i ejer forhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyr-
bruget, skal senest en måned efter ændringen meddeles skriftligt til Aaben-
raa Kommune. 

 
Gyldighed 
Vilkår 3: Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 6 år regnet 

fra datoen for meddelelsen af miljøgodkendelsen. 
Med udnyttelse menes at det ansøgte byggeri er afsluttet og den ansøgte 
ændring/udvidelse af dyreholdet er gennemført. 

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
Placering i landskabet 
Vilkår 4: Den eksisterende beplantning skal bevares og vedligeholdes. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Husdyrhold og staldindretning 
Vilkår 5: Dyreholdets omfang og sammensætning, samt fordeling i de enkelte staldaf-

snit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel, 
dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 6.  
Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 afsnit H til bekendtgørel-
se nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyr-
gødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorerne er 
det antallet af individer, der er givet miljøgodkendelse til. 
 

Stald navn Dyrehold Staldsystem Vægt/alder 
Antal 
dyr 

DE 

Gl. kostald, 
Bygning 2 

Årskøer, 
jersey 

Sengestald med spalter (kanal, 
bagskyl eller ringkanal) 

11.000 kg EKM 139 185,31 

Nyere kostald, 
Bygning 3 

Årskøer, 
Jersey 

Sengestald med spalter (kanal, 
bagskyl eller ringkanal) 11.000 kg EKM 130 173,31 

Årsopdræt, 
Jersey 

Sengestald med spaltegulv (kanal, 
bagskyl eller ringkanal) 

21-23 mdr. 7 3,08 

Aflastningsaf-
deling til mal-
kekøer,  
Bygning 3 

Årskøer, 
Jersey 

Dybstrøelse, lang ædeplads med 
spalter (kanal, bagskyl elle ring-
kanal) 

11.000 kg EKM 16 21,33 

Ungdyrstald, 
kalveafdeling 
(dybstrøelse), 
bygning 1 

Småkalve, 
Jersey 

Dybstrøelse (hele arealet) 2-8 mdr. 102 23,01 

Småkalve, 
Jersey 

Dybstrøelse (hele arealet) 0-2 mdr. 17 2,97 
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Småkalve, 
Tung race 

Dybstrøelse (hele arealet) 1-6 mdr. 20 5,57 

Ungdyrstald, 
kvieafdeling 
(spalter),  
Bygning 1 
Kalvehytter 

Årsopdræt, 
Jersey 

Sengestald med spaltegulv (kanal, 
bagskyl eller ringkanal) 

8-21 mdr. 221 76,12 

Småkalve, 
Jersey 

Dybstrøelse (hele arealet) 0-2 mdr. 17 2,97 

Tyrekalve, 
Tung race 

Dybstrøelse (hele arealet) 40-60 kg 48 0,63 

Småkalve, 
Tung race 

Dybstrøelse (hele arealet) 0-1 mdr. 4 0,91 

Gl. staldanlæg, 
kalvestald, 
Bygning 8 

Årsopdræt, 
Tung race 

Dybstrøelse (hele arealet) 6-12 mdr. 24 8,55 

Foder- og 
halmlade om-
dannet til 
stald,  
Bygning 9 

Årskøer, 
Jersey 

Sengestald med spalter (kanal, 
bagskyl eller ringkanal) 

11.000 kg EKM 38 50,66 

Årskøer, 
Jersey 

Dybstrøelse, lang ædeplads med 
spalter (kanal, bagskyl eller ring-
kanal) 

11.000 kg EKM 20 26,66 

Årsopdræt, 
Jersey 

Sengestald med spaltegulv (kanal, 
bagskyl eller ringkanal) 21-23 mdr. 17 7,47 

Årsopdræt, 
Jersey 

Dybstrøelse, lang ædeplads med 
spalter (kanal, bagskyl eller ring-
kanal) 

21-23 mdr. 10 4,39 

Malkestald 
omdannet til 
stald,  
Bygning 4 

Årskøer, 
Jersey 

Sengestald med spalter (kanal, 
bagskyl eller ringkanal) 

11.000 kg EKM 30 40,00 

Årskøer, 
Jersey 

Dybstrøelse (hele arealet) 11.000 kg EKM 5 6,67 

Sengeområde i 
malkestald 

Årskøer, 
Jersey 

Sengestald med spalter (kanal, 
bagskyl eller ringkanal) 

11.000 kg EKM 28 37,33 

I alt     676,93 

 
Vilkår 6: Der tillades inden for de enkelte dyretyper afvigelser i antal DE på +/- 10 % 

pr. planperiode, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides. 
 

Vilkår 7: I bygning 2, 3 og 4 skal gangarealet skrabes ved brug af robotskraber. 
 

Vilkår 8: Robotskraberen skal skrabe 4.824 m2 i døgnet, svarende til skrabning hver 
4. time. 
 

Vilkår 9: Skraberen skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejled-
ning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 
 

Vilkår 10: Gyllen fra bygning 2, 3, 4 og 9 skal være tilsluttet svovlsyrebehandling. 
 

Vilkår 11: Svovlsyretanken skal være udstyret med et indbygget opsamlingskar. Svovl-
syretanken skal være placeret på en plads med støbt bund og være sikret 
mod påkørsel. 
 

Vilkår 12: Til forsuring af gyllen må der kun anvendes svovlsyre. 
 

Vilkår 13: Før svovlsyrebehandling må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på må-
nedsbasis maksimalt være 6,0. Alle målte pH-værdier før svovlsyrebehand-
ling skal dog være mindre end 6,5. 
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Vilkår 14: Styringen af svovlsyrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle 
gyllen til pH-værdi 5,5. 
 

Vilkår 15: Svovlsyrebehandlet gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle. 
 

Vilkår 16: Svovlsyrebehandlingsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med 
producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på hus-
dyrbruget. 
 

Vilkår 17: I alle dybstrøelsesstalde skal der strøs med halm eller andet tørstof i mæng-
der, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 
 

Vilkår 18: 381 årskøer skal være udegående inden for udbringningsarealet i minimum 
1 måned i løbet af året. 
24 årskvier fra 6-12 mdr. skal være udegående inden for udbringningsarea-
let i minimum 5 mdr. i løbet af året, 221 årskvier fra 8-21 mdr., skal være 
udegående i henholdsvis indenfor og udenfor udbringningsarealet i minimum 
2 og 3 mdr. i løbet af året, 34 årskvier fra 21-23 mdr. skal være udegående 
henholdsvis indenfor og udenfor udbringningsarealet i minimum 2 og 3 mdr. 
i løbet af året. 
 

Foder 
Vilkår 19: Der skal udarbejdes foderplaner, så det sikres at foderet altid har et næ-

ringsstofindhold som modsvarer dyrenes fysiologiske behov i de forskellige 
dele af produktionen. 

 
Energi- og vandforbrug 
Vilkår 20: Elforbruget registreres digitalt af elselskabet. Elforbruget skal kunne doku-

menteres i mindst 5 år. 
 

Vilkår 21: Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 302.000 
kWh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes 
en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal frem-
vises ved tilsyn. 
 

Vilkår 22: Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. mælkekøle-
anlæg, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes såle-
des, at de altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres 
i mindst 5 år. 
 

Vilkår 23: Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang månedligt. 
Vandforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 
 

Vilkår 24: Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 15.100 
m3/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en 
handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal frem-
vises ved tilsyn. 

 
Spildevand samt tag- og overfladevand 
Vilkår 25: Overfladevand og ensilagesaft fra ensilagepladsen skal opsamles i gyllebe-

holderne, når det ikke kan udsprinkles. Udsprinklingen skal ske som beskre-
vet i afsnit 6.7 Spildevand samt tag- og overfladevand. 
 

Kemikalier og medicin 
Vilkår 26: Gødningsstoffer, medicin, salve og desinfektionsmidler, kemikalier, foder-

stoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grund-
vand, overfladevand eller afløbssystemer hvis der måtte ske udslip. 
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Affald 
Vilkår 27: Affald skal opbevares og håndteres som beskrevet i afsnit 6.9 Affald. 

 
Olie 
Vilkår 28: Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning af dieselolie. Tankpistol 

med fuldautomatisk stopfunktion ved fuld tank må anvendes. 
 

Driftsforstyrrelser og uheld 
Vilkår 29: Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af 

eventuelt olie- og kemikaliespild. 
 

Vilkår 30: Der skal indsendes en opdateret beredskabsplan til kommunen, inden miljø-
godkendelsen tages i brug. 
 

Vilkår 31: Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle 
medarbejdere og beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 
gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. 

2.4 Gødningsproduktion og –håndtering 

Opbevaring af flydende husdyrgødning 
Vilkår 32: Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og at 

der tages størst mulig hensyn til omgivelserne. 
 

Vilkår 33: Gyllebeholderne på 1.800 m3 og 3.000 m3 skal være forsynet med fast over-
dækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. 
 

Vilkår 34: Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og ud-
bringning af gylle. 
 

Vilkår 35: Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens 
opståen. 
 

Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Vilkår 36: Der må ikke etableres eller anvendes fast pumpeudstyr på gyllebeholderne. 

 
Vilkår 37: Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, 

skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til opsam-
lingsbeholder. 
Pladserne skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart ef-
ter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. 
 

Vilkår 38: Traktordrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, 
f.eks. ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakslen. Trakto-
ren skal aflåses eller helt frakobles pumpeudstyret. 

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
Skadedyr – fluer og skadedyr 
Vilkår 39: Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i 

overensstemmelse med de nyeste fastsatte retningslinjer fra Aarhus Univer-
sitet, Institut for Agroøkologi. 
 

Transport 
Vilkår 40: Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje 

skal vognen læsses ordentligt, så spild så vidt som muligt ikke kan finde 
sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det staks opsamles. 
 

Vilkår 41: Ved transport af gylle ud på offentlige veje/private fællesveje skal gyllevog-
nens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild så vidt som 
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muligt ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks op-
samles. 

 
Støj 
Vilkår 42: Bidraget fra landbruget med adressen Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa til det 

ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land ikke over-
skride følgende værdier: 
 

 Mandag - fredag kl. 07.00 
- 18.00 

Lørdag kl. 07.00 - 14.00 

Mandag - fredag kl. 18.00 - 
22.00 

Lørdag kl. 14.00 - 22.00 
Søn og helligdag kl. 07.00 - 

22.00 

Alle dage 
kl. 22.00 – 

07.00 

Det åbne land 55 45 40 
 

Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af eks-
tern støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 
Ekstern støj fra virksomheder. 

 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholds-
arealer ved boliger. 

 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden 
for den mest støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden 
for den mest støjbelastede halve time. 

 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets 
støjbidrag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og på om-
råder i umiddelbar nærhed af disse. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs, korn og majs til siloan-
læg eller til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i 
forbindelse med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra 
disse aktiviteter. 

 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere 
på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbi-
drag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til 
landbruget. 

 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal 
udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et 
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet 
af Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 

 
Støv 
Vilkår 43: Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget 

areal. Dette vurderes af tilsynsmyndigheden. 
 

Lys 
Vilkår 44: Ved evt. ny belysning eller renovering af eksisterende udendørs belysning 

ved staldanlægget, skal belysningen forsynes med en bevægelsessensor, der 
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sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time, eller så lang tid der arbej-
des på pladserne udenfor bygningerne. 

2.6 Husdyrbrugets ophør 

Vilkår 45: Driftsherren skal senest fire uger efter ophør af alle aktiviteter på husdyr-
bruget kontakte Aabenraa Kommune med henblik på vejledning om nødven-
dige foranstaltninger for at undgå forureningsfare fra de ophørte aktiviteter. 

2.7 Egenkontrol og dokumentation 

Generelt 
Vilkår 46: Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vil-

kårene i godkendelsen er overholdt. Dokumentationen skal opbevares i 
mindst 5 år og forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være 
gødningsregnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, 
foderanalyser, fakturaer for indkøbt foder, endags foderkontroller, kvægnøg-
len, ydelseskontroller, effektivitetskontroller, foderplaner, grovfoderanalyser, 
mejeriafregninger, slagteriafregninger, årsopgørelser fra slagteriet, kvitte-
ringer for solgte og købte dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrø-
rende omsætning af foder og dyr samt status dyr og foder. 
 

Vilkår 47: Til dokumentation for at vilkår vedrørende kvægbesætningen er overholdt, 
og at kvægbesætningens produktionsomfang ikke er større end det tilladte, 
skal registreringer af antal årsdyr i CHR-registeret forevises Aabenraa Kom-
mune på forlangende. Alternativt skal Aabenraa Kommune gives tilladelse til 
at kunne indhente oplysningerne hos Dansk Landbrugsrådgivning, eller hos 
dem, der har rådighed over oplysningerne. Omkostningerne i forbindelse 
med indhentning af oplysningerne skal afholdes af driftsherren. 
 

Vilkår 48: Hvis driftsherren opnår dispensation fra kravet om registrering ved flytning 
af kvæg mellem besætninger, der indgår i samme samdrift, jf. reglerne om 
mærkning, registrering og flytning af kvæg, så skal driftsherren føre en log-
bog eller en produktionskontrol fra og med datoen, hvor dispensationen 
gælder, for at dokumentere overholdelse af vilkår 5. Følgende skal fremgå af 
logbogen eller produktionskontrollen: 
• Antal årskøer, antal kg EKM/årsko 
• Antal årsopdræt 0-6 mdr., alder ved indgang/afgang 
• Antal årsopdræt 6-27 mdr., alder ved indgang/afgang 
• Antal producerede tyrekalve, vægt ved indgang/afgang 
Anvendes produktionskontrol som dokumentation, så skal produktionskon-
trollen følge planåret (1. august til 31. juli). Produktionskontrollen skal være 
udarbejdet senest 3 måneder efter afslutningen af planåret. 

 
Skrabning af gulve i bygning 2, 3 og 4 
Vilkår 49: Enhver form for driftstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og 

varighed. 
 

Vilkår 50: Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af 
mere end 14 dage. 
 

Vilkår 51: Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der doku-
menterer, at skraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på hus-
dyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 
 

Gylleforsuring i bygning 2, 3, 4 og 9 
Vilkår 52: Gyllens pH-værdi skal registreres elektronisk før og efter hver svovlsyrebe-

handling. Der skal endvidere føres en elektronisk statistik, der som minimum 
indeholder oplysninger om de daglige udsving i pH-værdien på månedsbasis 
for svovlsyrebehandlingen.  
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Vilkår 53: Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af 
svovlsyrebehandlingsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Svovlsy-
rebehandlingsanlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned. Service-
aftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget. 
 

Vilkår 54: Tilsynsmyndigheden skal underrettes i følgende situationer: 
• Den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis er støre end 6,0 

før svovlsyrebehandling. 
• Der måles pH-værdier før svovlsyrebehandling, som er større end 6,5, i 

en sammenhængende periode på mere end 14 dage. 
• Svovlsyrebehandlingsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 

14 dage. 
 
Vilkår 55: Data for pH-målinger, dokumentation for kalibrering af pH-måler samt kon-

trolrapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises 
på tilsynsmyndighedens forlangende. 
 
Fast overdækning på gyllebeholderne på 1.800 m3 og 3.000 m3 

Vilkår 56: Der skal førers logbog for gyllebeholderne, hvori eventuelle skader på telt-
overdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for re-
paration. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og fore-
vises på tilsynsmyndighedens forlangende. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 

Vilkår 57: Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og miljø, 
skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen. 
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3  Generelle forhold 
Husdyrbruget har en samlet årlig produktion, der er større end 250 dyreenheder. Det har 
ikke aktiviteter omfattet af husdyrbruglovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. Husdyrbruget er om-
fattet af § 12 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug. Husdyrbruget er godkendelsespligtigt, og Aabenraa Kommune er godkendel-
ses- og tilsynsmyndighed. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en tillægsgodkendelse vurdere, om 
ændringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen. Naturvurderingen omfatter æn-
dringens påvirkninger af beskyttet natur i henhold til både husdyrbrugloven og naturbe-
skyttelsesloven, samt EF-habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Desuden skal kommunen 
vurdere, om diverse afstandskrav overholdes, at de landskabelige værdier ikke tilside-
sættes, 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 første gang indsendt den 20. april 2017, hvilket betyder, at ammo-
niakemissionen skal reduceres med 30 % i forhold til det fastsatte bedste staldsystem. 
 
Denne tillægsgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af det 
eksisterende og miljøgodkendte husdyrbrug. Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt 
af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes 
udenlandsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Tillæg nr. 3 og miljøgodkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på 
malkekvægbruget ”Felstedskov Kvægbrug I/S”, Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa med 
ejendoms nr. 5800004960. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 47972, og virk-
somhedens CVR nr. er 21500186. 
 
Tillæg nr. 3 er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema nummer 
96897, version 2, modtaget og udskrevet i Aabenraa Kommune den 26. juni 2017 fra 
www.husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den 
miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1-1.5. 

3.2 Meddelelsespligt 

Tillæg nr. 3 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.  

3.3 Gyldighed 

Tillæg nr. 3 bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet inden for 6 år efter det er meddelt. 
Godkendelsen anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet og den ansøgte æn-
dring/udvidelse af dyreholdet er gennemført. 
 
Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, forlænges fristen 
for udnyttelsen med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 
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Vilkårene i denne tillægsgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det 
tidspunkt, hvor tillægsgodkendelsen udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte tillægsgodkendelse ikke har været udnyttet 
helt eller delvis i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tillægsgodkendel-
sen, 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. 3 følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i miljø-
godkendelsen indtil 12. oktober 2025. 
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden 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 
• Forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens 

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 med-
fører uforholdsmæssigt store omkostninger 

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

3.5 Revurdering af tillæg nr. 3 
Husdyrbruget er ikke et IE-brug. Derfor skal det alene revurderes, såfremt husdyrbruget 
ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 25 og 26 i bekendtgørelse 
nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, og revurderin-
gen skal alene omhandle det forhold. 
 
Den første regelmæssige vurdering om tillæg nr. 3 skal revurderes, skal foretages, når 
der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i 2025. 
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4  Klagevejledning 
Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelsen er meddelt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. 
maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og kan i medfør af lovens § 76 påkla-
ges 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 
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 17. oktober 2017 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, den 14. november 
2017, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage ikke har opsættende virkning, med mindre Miljø-og Fødevareklagenævnet be-
stemmer 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. 3 er forud for meddelelse af tillægsgodkendelsen blevet sendt til 
nedenstående naboer og andre berørte, hvis ejendomme er beliggende inden for det be-
regnede konsekvensområde for lugtemission, jf. bilag 2, og andre parter. 
 

• Ansøger, ejer og beboere, Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa 
• Andre berørte, Gråstenvej 18, 6200 Aabenraa, vedrørende Varnæsvej 546, 6200 

Aabenraa 
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• Andre berørte, Skt. Knuds Kirkestr. 15,3., 5000 Odense C, vedrørende Varnæsvej 
555, 6200 Aabenraa 

• Andre berørte, Varnæsvej 544, 6200 Aabenraa 
• Andre berørte, Varnæsvej 545, 6200 Aabenraa 
• Andre berørte, Varnæsvej 551, 6200 Aabenraa 
• Andre berørte, Varnæsvej 566, 6200 Aabenraa 
• Andre berørte, Varnæsvej 567, 6200 Aabenraa 
• Andre berørte, Varnæsvej 568, 6200 Aabenraa 
• Andre berørte, Varnæsvej 571, 6200 Aabenraa, vedrørende Varnæsvej 569 og 

571, 6200 Aabenraa 
• Andre berørte, Vesterløkke 29, 6091 Bjert, vedrørende Varnæsvej 553, 6200 

Aabenraa 
• Miljørådgiver Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, bbp@landbosyd.dk   
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Syddanmark, sesyd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnaabenraa-sager@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 
Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelsen bliver sendt til nedenstående. 
 

• Ansøger, ejer og beboere, Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa  
• Miljørådgiver Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, bbp@landbosyd.dk   
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Syddanmark, sesyd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnaabenraa-sager@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
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Del II - Redegørelse og vurdering 
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5  Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

5.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger m.v.  

Redegørelse 
Ejendommen er beliggende i det åbne land i landzone. Ejendommen ligger i et udpræget 
landbrugsområde ca. 237,6 m fra Aabenraa Fjord. Området er relativt kupperet med 
hældning ned mod Aabenraa Fjord.  
 
Der etableres en ny halmlade og en gastætte silo i tilknytning til de eksisterende stalde 
og opbevaringsanlæg. 
 
Tabel 1. Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge kommune-
planens fremtidige byzone 

Ca. 2,9 km Fra Ungdyrstald, kalveafdeling 
til fremtidig byzone i Varnæs 

50 m 

Eksisterende eller ifølge kommune-
planens fremtidige sommerhusom-
råde 

Ca. 3,2 km Fra kalvestald til sommerhus-
området i Skarrev 

50 m 

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

Ca. 3 km 
Fra Ungdyrstald, kalveafdeling 
til boligområdet i Varnæs nr. 

1.6.003.J Varnæs nord  
50 m  

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

Ca. 1,9 km 
Fra Ungdyrstald, kvieafdeling 
(spalter) til rekreativt område 

i 1.9.020.F Krusmølle 
50 m 

Nabobeboelse uden landbrugspligt Ca. 56,5 m 
Fra Nyere kostald til Var-

næsvej 566 
50 m 

 
Tabel 2. Afstandskrav – placering af anlæg 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme 
ejendom 

Ca. 48 m 

 

Ca. 56 m 

Fra gyllebeholder på 3.000 m3 
til stuehus 

Fra Gammel malkestald til 
stuehus 

15 m  

Levnedsmiddelvirksom-
hed >1.000 m 

Der er ingen levnedsmiddel-
virksomheder indenfor af-

standskravet 
25 m 

Fælles vandindvin-
dingsanlæg 

Ca. 611 m 
Fra anlægget til boring nr. 

161.167 
50 m 

Enkelt vandindvindings-
anlæg 

Ca. 107 m Fra gyllebeholder på 1.800 m3 
til boring nr. 161.223 

25 m 

Vandløb Ca. 39 m Fra kalvestald til privat vandløb 
nordøst for kalvestald 

15 m 

§ 3 beskyttet sø over 
100 m2 Ca. 178 m 

Fra Ungdyrstald, kalveafdeling 
til beskyttet § 3 sø sydøst for 

anlægget 
100 m 

Privat fælles vej/ of-
fentlig vej 

Ca. 1,4 m 

 

Ca. 17 m 

Fra privat fællesvej til gammel 
malkestald 

Fra gammel malkestald til Var-
næsvej 

15 m 
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Naboskel Ca. 36 m 
Fra ungdyrstald, kalveafdeling 
(dybstrøelse) til matr. nr. 949 

Felsted Ejerlav, Felsted 
30 m  

 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. Nærmeste kirkelandskab Varnæs Kirke, ligger ca. 3 km sydøst 
for ejendommen. 
 
Kystnærhedszonen 
Alle bygninger og opbevaringsanlæg ligger indenfor udpegningen ”Kystnærhedszonen”. 
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. Nærmeste lavbundsareal, Lavbund klasse IV - Ingen risiko for okkerudledning ligger 
ca. 100 m nord for ejendommen. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovrejsningsom-
råde”. Nærmeste skovrejsningsområde ligger ca. 3,4 km sydøst for ejendommen 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”strandbeskyttel-
seslinie”. Ejendommen og dens anlæg ligger op til, men uden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”klitfredningsli-
nie 
 
Skovbyggelinie 
Ejendommen ligger delvist inden for udpegningen ”skovbyggelinie”.  
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinier”. Nærmeste sø- og åbeskyttelseslinie ligger ca. 800 m sydvest for ejendom-
men. 
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelsesli-
nien for fortidsminder. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
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. 
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Der foretages ingen ændringer/udvidelser indenfor de nævnte afstandskrav. Det vurde-
res derfor, at ændringen overholder lovens krav. 
 
Det fremgår af tabel 1, at alle afstandskrav, jf. § 6 i husdyrbrugloven, er overholdt. 
 
Afstandskrav § 8 
Hovedreglen er, at stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg for husdyrbrug for 
mere end 3 dyreenheder ikke må etableres inden for de i § 8 i loven angivne afstande. 
Undtagelsen er, at hvor overholdelse af de i loven angivne afstandskrav ikke er mulig for 
husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra og fastsætte vilkår til indret-
ning og drift.  
 
Det fremgår af husdyrbrugslovens § 9, stk. 3, 1. pkt., at ”Hvor overholdelse af de i § 8 
nævnte afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere 
herfra og fastsætte vilkår til indretning og drift” og sidste pkt., at ”kommunalbestyrelsens 
skal fastsætte vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener”. 
 
Det fremgår af tabel 2, at afstandskravet til privat fælles vej ikke er overholdt, men da 
det er eksisterende bygningerne, hvor der kun kommer flere dyr ind, og da vejen fører 
hen til Syvmandsskov, vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke skal søges om dispen-
sation for afstandskrav til privat fællesvej. 
Alle øvrige afstandskrav, jf. § 8 i husdyrbrugloven, er overholdt. 
 
Bygge- og beskyttelseslinier 
Kommunen vurderer, at bygningsmassen ikke vil fremstå mere markant, end det allerede 
eksisterende anlæg, og at udpegningen derfor ikke har betydning for projektet. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendig, for at behol-
de indtjeningen, og for at have en bedriftsstørrelse, hvor man kan have medarbejdere. 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at det er erhvervsmæssig nødvendigt at udvide, 
da besætningen så kan administreres billigere pr. ko.  

5.2 Placering i landskabet 

Redegørelse 
Ejendommen er beliggende i det åbne land i landzone ca. 2,9 km vest for Varnæs og 3,3 
km øst for Hostrupskov. Der er en afstand på ca. 56,5 m til nærmeste enkelt beboelse, 
som ikke ejes af ansøger, og hvor der ikke er landbrugspligt. Ejendommen ligger i et ud-
præget landbrugsområde ca. 237,6 m fra Aabenraa Fjord. Området er relativt kupperet 
med hældning ned mod Aabenraa Fjord.  
 
Den nye halmlade og gastætte silo etableres i tilknytning til de eksisterende stalde og 
opbevaringsanlæg. Det vurderes, at anlæggene udgør en samlet helhed. Det forventes at 
alle staldanlæg med løbende vedligeholdes vil kunne være i brug i minimum 10 år. 
 
Den nye lade og siloen vil være synlige fra vejen. Der er allerede etableret beplantning 
langs privat fællesvej, som med årene vil være med til at integrere laden i landskabet. 
Siloen placeres i nær tilknytning til de eksisterende bygninger. Der er også andre fodersi-
loer på ejendommen, disse er dog knap så store. Siloen vil blive udført i sædvanlige ma-
terialer og farver, men det er ikke afklaret endnu, om den bliver med en metallisk over-
falde eller i lakerede metalplader – dette afhænger til dels af prisen. Den bliver dog ho-
vedsageligt ensfarvet. 
Den nye halmlade vil lukke lidt af for indsynet til ensilagepladserne. 
 
I nedenstående tabel er bygningerne beskrevet. 
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Tabel 3. Bygninger og materialevalg 

Bygning  
Grund-

plan 
Bygnings-

højde 
Taghæld-

ning 
Bygningsmaterialer/farver Anvendelse 

1 Ungdyrstald 1.620 m
2
 7,5 m 20° 

Sider: søstenselement, gardi-
ner 

Gavl: lysgrå stålplader 

Tag: grå eternit, åben i kip 

Ungdyrstald, 
sengestald m. 
spaltegulv og 
dybstrøelsesafsnit 

2 
Gl. kostald, 
bygning 2 

936 m
2
 5,7 m 20° 

Sider: lysgrå stålplader 

Tag: grå eternit 

Kostald, senge-
stald med spalte-
gulv, forsuring og 
skraber 

3 Nyere kostald 1.500 m
2
 8,5 m 20° 

Sider: lysgrå stålplader, åben 

Tag: grå eternit 

Kostald, senge-
stald med spalte-
gulv, forsuring og 
skrabning samt 
dybstrøelsesareal 
til aflastning 

4 
Sengestald og 
dybstrøelse, 
køer 

385 m
2
 6,0 m 20° 

Sider: lecablokke, hvidt 

Tag: grå eternit 

Sengestald, spal-
tegulv, forsuring 
og skraber 

5 Malkestald 1.050 m
2
 Ca. 9 m 20° 

Sider: fundablokke, lys grå 
stålpladser 

Tag: sorte panelplader, lyskip i 
midten 

Sengestald, op-
samlingsareal og 
malkestald 

6 Maskinhus 541 m
2
 7,3 m 20° 

Sider: fundablokke, lys grå 
stålplader 

Tag: rødbrun eternit, lysplader 

Maskiner, opbeva-
ring af div. 

7 Værksted 269 m
2
 Ca. 5-6 m 35° 

Sider: mursten/lecablokke, 
hvidt 

Tag: rødbrun eternit 

Værksted 

8 Kalvestald 257 m
2
 4,2 m 20° 

Sider: levablokke, hvidt 

Tag: grå eternit 
Kalvestald 

9 
Stald, tidlg. 
Foder og 
halmlade 

1.100 m
2
 8,2 m 20° 

Sider: fundablokke, lys grå 
stålplader 

Tag: grå eternit, lysplader 

Goldkøer og 
kælvning 

9.1 
Foder- og 
halmlade 

450 m
2
 8,2 m 20° 

Sider: fundablokke, lys grå 
stålplader 

Tag: grå eternit, lysplader 

Foder og halm 

10 Gyllebeholder 1.800 m
3
 3,75 m + telt - 

Helstøbt i grå beton 

Antracitgrå teltoverdækning 
Gylle 

11 Gyllebeholder 3.000 m
3
 4,0 m + telt - 

Bund: støbt i grå beton 

Sider: grå beton elementer 

Antracitgrå teltoverdækning 

Gylle 

12 
Ensilagesiloer 
inkl. forplads 

3.400 m
2
 3,0 m - 

Bund: støbt i grå beton 

Sider: grå beton elementer 
Ensilage 

13 Kalvehytter 100 m
2
 - - Betonplads, kalvehytter Kalve 

14 Ny halmlade 1.000 m
2
   Stålplader, eternittag 

Opbevaring af 
halm 

15 Gastæt silo 57 m
2
 13 m  

Stålplader, evt. lakere-
de/malede 

Opbevaring af 
korn 

 
Områder med landskabelig værdi 
Alle bygninger og opbevaringsanlæg ligger inden for udpegningen ”Værdifulde kystland-
skaber”.  
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Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde land-
skaber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Større sammen-
hængende landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne: ”Områder med særlige naturbeskyttel-
sesinteresser”. 
Ejendommen ligger delvist ingen for udpegningen ”Potentielle naturbeskyttelsesområ-
der”. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 90 m til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et overdrev nordvest for 
den gl. staldanlæg, kalvestald, Bygning 8. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 5,5 km sydvest for 
ejendommen. Området er Natura 2000 området ”Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted 
Vestermark”, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. 58 og habitatområde nr. H84. 
 
Nærmeste marine Natura 2000 område er ”Flensborg Fjord og Nybøl Nor”, herunder fug-
lebeskyttelsesområde nr. 64 beliggende ca. 11,3 km syd og sydøst for ejendommen. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ca. 90 m til det nærmeste udpegede ”beskyttede naturareal”. Det er et overdrev 
nordvest for den gl. staldanlæg, kalvestald, Bygning 8. 
 
Geologiske værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ” Værdifulde geo-
logiske områder”. 
 
Øvrige udpegninger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Boligområder”, 
”Blandet bolig- og erhvervsområder”, ”Centerformål”, ”Erhvervsområder”, ”Rekreative 
områder”, ”Offentlige formål”, ”Sommerhusområder”. 
 
Vurdering 
Den nye halmlade og den gastætte silo etableres begge i tilknytning til det eksisterende 
byggeri. Derudover foretages der ikke nogen bygningsmæssige ændringer. Det vurderes, 
at den nye silo og halmlade er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommen til opbeva-
ring af eget korn og halm. Ved etablering af halmladen, vil der være færre transporter 
med halm til ejendommen, da man så vil kunne opbevare alt halmen på ejendommen. 
 
Aabenraa Kommune har vurderet, at der ikke skal stilles vilkår om yderligere beplant-
ning, da der bygges i tilknytning til eksisterende byggeri, og da den nye halmlade vil væ-
re afskærmet af eksisterende beplantning.  
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6  Husdyrhold, staldanlæg og drift 

6.1 Husdyrhold og staldindretning 

6.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Dyreholdet består af malkekøer, Jersey, opdræt, Jersey, tyrekalve, Tung race og kryds-
ningskvier. Tyrekalvenes vægt ved salg er ca. 60 kg. Hvis krydsningskvierne ikke bliver 
solgt er der planer om at have dem vinteropstaldet i kalvestalden. 
 
Tabel 4. Dyreholdet i staldene i nudrift og ansøgt drift – uddrag fra husdyrgodkendel-
se.dk skemanr. 96897 

 
 
Malkekøer og opdræt er udegående en del af døgnet/året. Det gennemsnitlige antal må-
neder, hvor dyrene er udgående kan aflæses af nedenstående tabel. 
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Tabel 5. Udegående dyr i hhv. nudrift og ansøgt drift – uddrag fra det digitale ansøg-
ningsskema 96897 

 

 
 
Tabel 6. Dyreholdets placering i staldsystemer i ansøgt drift – uddrag fra husdyrgodken-
delse.dk skemanr. 96897 

 
 
Vurdering 
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at produktionen kan betragtes som kontinuerlig. 
Det vurderes endvidere, at der kan tillades udsving i produktionen hen over året. Det er 
dog forudsat, at det samlede antal dyreenheder beregnet efter de til enhver tid gældende 
omregningsfaktorer eller geneafstande for lugt ikke øges i forhold til denne godkendelse. 

6.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
Miljøstyrelsen udsendte den 13. juli 2010 vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige 
ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) med konventionel produktion af 
malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer), og Miljøstyrelsen udsendte den 6. februar 
2012 et supplement om emissionsgrænseværdier for konventionel produktion af svin og 
malkekvæg udenfor gyllesystemer. 
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De vejledende emissionsgrænseværdier for forureningsparameteren ammoniak gælder 
for hele anlægget. Anlægget skal forstås i overensstemmelse med husdyrgodkendelses-
lovens definition. Det vil sige, at anlægget omfatter husdyrhold, stald samt lager. Og det 
omfatter både det eksisterende anlæg og etableringer, udvidelser og ændringer af an-
lægget. 
 
Emissionsgrænseværdierne er indtil videre kun af vejledende karakter. Det betyder, at 
det fortsat er Aabenraa Kommunes ansvar at sikre, at der bliver foretaget en vurdering 
af, hvorvidt ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og be-
grænse forureningen ved anvendelse af BAT og i den forbindelse fastsætte nødvendige 
og relevante vilkår herom i godkendelsen. 
 
Det er Miljøstyrelsens klare opfattelse, at kommunalbestyrelsen har sikret sig, at husdyr-
bruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forure-
ningen ved anvendelse af BAT ved ansøgninger, såfremt kommunalbestyrelsen foretager 
sig følgende: 
 

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

• fastsætter vilkår til de teknikker og teknologier, som ansøger har valgt. 
 
Ansøgningen er første gang indsendt til Aabenraa Kommune den 20. april 2017. 
 
Vurdering 
I det følgende er de enkelte stalde beskrevet og vurderet. 
 
Tabel 7. Oversigt over staldene i ansøgt drift – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk skema 
nr. 96897

 
 
Gl. Kostald (eksisterende) 
Redegørelse 
Eksisterende stald til malkekøer. Stalden er en sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl 
eller ringkanal). Spaltegulvet skrabes 7 gange i døgnet (6 gange med robotskraber og 1 
gang med manuel skrabning). I stalden er der også forsuring af gyllen. Forsuringen sker i 
gyllekanalerne. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en eksisterende stald og 
med den ammoniakemissionsgrænseværdi der gælder for et eksisterende anlæg med 
konventionel produktion af malkekøer af Jersey race i gyllebaserede staldsystemer. Det 
vurderes, at stalden lever op til BAT. Det vurderes endvidere, at stalden har en restleve-
tid, som er minimum 10 år. 
 
Tabel 8. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Nyere kostald (eksisterende) 
Redegørelse 
Eksisterende stald til malkekøer og opdræt og aflastning til malkekøer. Stalden er en 
sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal) og der er også en del med 
dybstrøelse med lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal). Spaltegulvet 
skrabes 7 gange i døgnet (6 gange med robotskraber og 1 gang med manuel skrabning). 
I stalden er der også forsuring af gyllen. Forsuringen sker i gyllekanalerne. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en eksisterende stald og 
med den ammoniakemissionsgrænseværdi der gælder for et eksisterende anlæg med 
konventionel produktion af malkekøer og opdræt af Jersey race i gyllebaserede staldsy-
stemer og i dybstrøelsesbaserede staldsystemer. Det vurderes, at stalden lever op til 
BAT. Det vurderes endvidere, at stalden har en restlevetid, som er minimum 10 år. 
 
Tabel 9. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk 
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Ungdyrstald (eksisterende) 
Redegørelse 
Eksisterende stald til ungdyrene. I stalden er der en afdeling til kalve og en til kvier. I 
kalveafdelingen er der dybstrøelse (hele arealet) og i kvieafdelingen er der sengestald 
med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal). Gulvet i kvieafdelingen bliver skrabet 1 
gang dagligt, i forbindelse med strøning. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en eksisterende stald og 
med den ammoniakemissionsgrænseværdier der gælder for et eksisterende anlæg med 
konventionel produktion af kalve og opdræt af Jersey køer i dybstrøelsesbaserede stald-
systemer og gyllebaserede staldsystemer. Det vurderes, at stalden lever op til BAT. Det 
vurderes endvidere, at stalden har en restlevetid som er længere end retsbeskyttelsespe-
rioden. 
 
Tabel 10. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk 
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Kalvehytter (eksisterende) 
Redegørelse 
Kalvehytterne er placeret på en eksisterende betonplads mellem ungdyrstalden og stald, 
tidligere foder og halmlade. Kalvehytterne er med dybstrøelse (hele arealet). 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det er et eksisterende staldanlæg og med den ammoni-
akemissionsgrænseværdier der gælder for en konventionel produktion af kalve af jersey 
race i staldsystemer med dybstrøelse. Det vurderes, at det er BAT at have kalve gående 
på dybstrøelse. 
 
Tabel 11. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Gl. staldanlæg, kalvestald (eksisterende) 
Redegørelse 
Eksisterende staldanlæg til kalve og krydsningskvier. Stalden er en dybstøelsesstald med 
dybstrøelse i hele arealet. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det er et eksisterende staldanlæg, og med de 
ammoniakemissionsgrænseværdier der gælder kalve af jersey race og krydsningskvier 
for en konventionel produktion i staldsystemer med dybstrøelse. Det vurderes, at stalden 
lever op til BAT, og at restlevetiden for stalden er længere end retsbeskyttelsesperioden. 



 

 

35

 
Tabel 12. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Foder- og halmlade ombygget til stald (eksisterende) 
Redegørelse 
Ombygningen af foder- og halmladen er ved at blive udført. Der blev givet godkendelse 
til ombygningen i tillægsgodkendelsen fra den 7. marts 2014. Derfor angives bygningen 
som en eksisterende staldanlæg til goldkøer og opdræt. I stalden er der et afsnit med 
dybstrøelse med lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) og et afsnit 
med sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal). I stalden bliver der også 
etableret gylleforsuring i gyllekanalerne. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det er et eksisterende staldanlæg, og med de 
ammoniakemissionsgrænseværdier der gælder for goldkøer og opdræt i gyllebaserede 
staldsystemer og i dybstøelsessystemer med lang ædeplads med spalter. Det vurderes, 
at stalden lever op til BAT, og at restlevetiden for stalden er længere end 
retsbeskyttelsesperioden. 
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Tabel 13. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk 

 

 
 
Malkestald omdannet til stald (Renoveret) 
Redegørelse 
Stalden er en eksisterende stald til malkekøer. I stalden indrettes der en sektion med 
dybstrøelse (hele arealet) og en sektion med sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller 
ringkanal). I delen med dybstrøelse er der indrettet 4 sygebokse. Gulvet i sengestalds 
afsnittet skrabes 6 gange i døgnet. Gyllen bliver også forsuret i gyllekanalerne. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det skal betragtes som et nyt/renoveret staldanlæg, da 
der ikke tidligere har være en sektion med dybstrøelse i stalden, og da der er planer om 
at åbne stalden op og fjerne den mekaniske ventilation. 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at stalden lever op til BAT, og at restlevetiden 
for stalden er længere end retsbeskyttelsesperioden. 
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Tabel 14. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Sengeområde i malkestald (eksisterende) 
Redegørelse 
Eksisterende område i malkestalden med sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller 
ringkanal) til malkekøerne. Tidligere har dette område været defieret som et midlertidigt 
opholdsarael for køerne, men fremover skal denne sektion defineres som sengestald, da 
der altid er dyr her. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det er et eksisternde staldanlæg, og med de 
ammoniakemissionsgrænseværdier der gælder for malkekøer af racen Jersey i 
gyllebaserede staldsystemer. Gulvet bliver skrabet 1 gang dagligt i forbindelse med 
strøning. 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at stalden lever op til BAT, og at restlevetiden 
er længere end retsbeskyttelsesperioden. 
 
Tabel 15. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – uddrag fra Husdyrgodkendelse.dk 

 

 
 
Virkemidler 
Der er installeret gylleforsuring, der forsurer gyllen fra staldene (bygning 2, 3, 4 og 9). I 
bygning 2, 3 og 4 er der både skrabeanlæg ovenpå spalterne og forsuring i gyllekum-
men. Derved reduceres ammoniakfordampningen fra disse staldafsnit med 75 %. 
 
Skraberne er desuden med til at give et godt miljø for køerne, der har rene og tørre spal-
ter at gå på. 
 
Derudover forsures gyllen fra de øvrige stalde, inden den ledes til opbevaring i gyllebe-
holderne. 
 
Der er ikke skrabere i ungdyrstalden eller i de mindre spalteafsnit ved dybstrøelse osv., 
da det ikke er praktisk/økonomisk muligt i forhold til spaltearealernes størrelse. 
 
Ansøger skønner at de valgte tiltag sænker ammoniakfordampningen fra anlægget til 
væsentligt under BAT-niveauet, hvilket også fremgår af sammenligningen med den be-
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regnede vejledende grænseværdi, som er 1.329 kg højere, end fordampningen fra an-
lægget. 
 
Forsuringsanlægget er specifikt valgt for at tage hensyn til nogle naturområder i nærhe-
den, og for at få en bedre udnyttelse af kvælstoffet i marken, og for at kunne udbringe 
husdyrgødningen med slanger på nogle arealer, hvor det ikke er praktisk at nedfælde. Så 
forsuringen har forskellige gode sidegevinster, som tildeles opvejer den ekstra udgift, der 
er ved forsuringen, både til indkøb af svovlsyre og til pasning og vedligeholdelse af an-
lægget. 
 
Af hensyn til lovgivning på området og af hensyn til dyrevelfærd er nogle af stalde-
ne/afsnittene med dybstrøelse. Dybstrøelsessystemer medfører samlet (stald + lager) en 
højere fordampning end spaltestald og gyllebeholder. De større dyr på dybstrøelse går 
dog især på dybstrøelse med spalter ved ædepladsen, hvilket betyder, at en stor del af 
husdyrgødningen kan håndteres som gylle, mens dybstrøelsesarealet forbliver mere rent 
og tørt som lejeareal. Både i forhold til ammoniak og i forhold til den efterfølgende hånd-
tering i forbindelse med udkørsel, og i forhold til udnyttelse af kvælstoffet i marken, er 
det en fordel at håndtere en stor del af gødningen som gylle. 
 
BAT-emissionsniveau 
Det fremgår af Miljøstyrelsens udtalelser om krav til anvendelse af BAT, at hensigten ikke 
er, at virksomheden skal pålægges en bestemt løsning, idet BAT-betragtningen vedrører 
forureningsniveauet. Ifølge ansøgningen reduceres ammoniakfordampningen ved brug af 
skrabning af spaltegulve og reduceret tildeling af råprotein til køerne. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har tidligere skrevet om anvendelse af BAT: 
 

”Anvendelse af BAT i det ansøgte projekt 
Det følger af nævnets praksis, at Miljøstyrelsens ”Vejledende emissionsgrænseværdier 
opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)” i sager efter hus-
dyrbruglovens §§ 11 og 12 skal anvendes ved vurderingen af, om ammoniakemissio-
nen fra husdyrbrugets anlæg begrænses mest muligt ved anvendelse af BAT. 
 
Ved fastsættelse af en emissionsgrænseværdi for det samlede anlæg skal der ifølge 
vejledningen udregnes emissionsgrænser for henholdsvis nye og eksisterende dele af 
(stald)anlægget. Summen af disse emissionsgrænser udgør emissionsgrænseværdien 
for det samlede anlæg, som skal overholdes af husdyrbruget.” 

 
Ansøger har i husdyrgodkendelse.dk beregnet husdyrbrugets samlede maksimale ammo-
niakemission for de enkelte anlæg og dyregrupper. 
 
BAT niveauet er ved anvendelse af miljøstyrelsens vejledninger og husdyrgodkendelse.dk 
beregnet 3.935,13 kg N/år jf. nedenstående tabeller. Formlerne til beregning af vægtkor-
rektioner fremgår af normtal 2016. 
 
Tabel 16. Ammoniaktabet for hele anlægget– uddrag fra det digitale ansøgningssystem 
skema 96897 

 

 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra anlægget er 
2.605,65 kg N/år jf. nedenstående tabel. 
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Tabel 17. Ammoniaktab – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk skema 968967 

  
 
Tabel 18. Resultat af beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab ved 
anvendelse af BAT – uddrag fra det digitale ansøgningssystem skema 96897  

 
 
Samlet vurdering af alle etableringer 
I henhold til § 26, stk. 2 i husdyrbrugloven skal kommunen foretage en samlet vurdering 
af alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden den 1. januar 2007 på 
husdyrbruget, inklusiv bedriftens arealer, dog højest over en 8-årig periode. 
 
Siden 1. januar 2007 er der den 10. september 2010 meddelt miljøgodkendelse af ejen-
dommen til udvidelse af dyreholdet til 320 årskøer (7.000 kg mælk/årsko), 240 årskvi-
er/stude (6-24 mdr.), 80 småkalve (0-6 mdr.) og 160 tyrekalve (udgangsvægt 40 kg), 
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alle af racen Jersey svarende til 484,09 DE. I miljøgodkendelsen fra 2010 er der også 
givet tilladelse til følgende: 

• Udvide den eksisterende ungdyrstald med 242 m2 (11*22 m), så stalden fremover 
bliver på 1.672 m2 (76*22 m) 

• Etablere en ny ungdyr- og kostald på 2.400 m2 (60*40 m) 
• Renovere staldindretningen i eksisterende kostald således, at dybstrøelse med 

lang foderbord ændres til sengestald med spaltegulv og ringkanal 
• Renovere malkestalden således, at den eksisterende sildebensstald ændres til ro-

botmalkestald 
• Erstatte eksisterende mælketank med en ny, udendørs silotank til mælk 
• Etablere en ny gyllebeholder på 3.000 m3 
• Etablere et læhegn vest for gyllebeholderne 
• Etablere et befæstet areal mellem eksisterende kostald, foderlade, ungdyrstald og 

den nye ungdyr-/kostald fra ca. 600 m2 til 750 m2 
• Opsætte en ny fodersilo til kraftfoder 
• Etablere bad og wc faciliteter ved malkestalden 
• Støbe fast gulv i den eksisterende halmlade således, at den fremover kan anven-

des som foderlade med indvendig ensilagesilo 
• Indrette sengepladser til 50 køer i den nye stald og indsætte robot 

 
Den 7. marts 2014 blev der givet miljøgodkendelse til følgende bygningsmæssige æn-
dringer: 

• Etablering af ny malkestald/malkecenter på 1.239 m2 (21*59 m) med separati-
onsafdeling 

• Eksisterende malkestald på 383 m2 (15*25,5 m) ændres til stald med 30 senge-
pladser 

• Dele af eksisterende foderlade omdannes til stald på ca. 1.125 m2 (25*45 m) 
• Eksisterende gylleaftale er blevet forpagtet og nyt areal er tilkøbt 
• Mælkeydelsen er ændret fra 7.000 kg mælk til 8.980 kg EKM 

 
I denne miljøgodkendelse er dyreholdet udvidet i forhold til den tidligere miljøgodkendel-
se fra den 10. september 2010, til i alt 406 jersey årsmalkekøer (11.000 kg EKM), 289 
jersey årskvier (6-23 mdr.), 24 årskvier af tung race/krydsningskvier (6-12 mdr.), 102 
jersey småkalve (0-6 mdr.), 24 småkalve af tung race (0-6 mdr.), 48 tyrekalve af tung 
race (40-60 kg), svarende til 676,93 DE omregnet efter nugældende omregningsfaktorer.  
 
I denne miljøgodkendelse, søges der om at etablere en ny halmlade og en ny fodersilo. 
 
Siden 2009 er der således ændret i produktionen fra 306,48 DE, svarende til 200 jersey 
køer, 150 jersey opdræt (6-25 mdr.), 50 jersey småkalve (0-6 mdr.) til 676,93 DE, sva-
rende til 406 jersey køer (11.000 kg EKM), 391 opdræt (0-23 mdr.), 48 årskvier (tung 
race/krydsningskvier fra 0-12 mdr.) og 48 tyrekalve af tung race (40-60 kg). 
 
Det fiktive skema 97044 tager udgangspunkt i nudriften i ansøgningen fra 2010. 
Skema 96897 er ansøgningen fra nærværende godkendelse. 
 
Tabel 19. Ammoniaktab – uddrag fra diverse beregninger i de digitale ansøgningsskema-
er. 

 
Skema 96897  

(Kg N/år) 

Skema 97044 

(Kg N/år) 

Nudrift 2010  2.555,15 

Ansøgt 2014 2.434,38  

Ansøgt 2017 2.438,39 2.438,39 

 
Af tabellen ovenfor ses det, at ammoniakemissionen i ansøgt drift er den samme som 
ved seneste udvidelse, og at den er faldet i løbet af de seneste 8 år ved hjælp af BAT 
krav/tiltag. 
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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. 
 
Samlet BAT vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ansøgte projekt med de stillede vilkår om skrabning 
af spalterne med robotskraber mindst hver 4. time i staldafsnit med spalter og brug af 
gylleforsuring, og at dybstrøelsesstalde/afsnit skal strøs med halm, så der altid er tørt i 
overfladen, opfylder alle krav om BAT staldteknologi og management for at reducere 
ammoniakemissionen fra anlægget. 

6.2 Ventilation 

Redegørelse 
Der er naturlig ventilation i alle stalde. Der er etableret mekanisk ventilation i den gamle 
malkestald, men det er planen et den mekaniske ventilation skal fjernes og at den vestli-
ge væg fjernes og at der installeres gardiner langs den åbne væg. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at naturlig ventilation er BAT. Det er energibesparende og 
man undgår støjgener. Denne form for ventilation anses for den bedst mulige for dyre-
velfærd og minimering af lugtgener. Der stilles ingen vilkår. 

6.3 Fodring 

6.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fod-
ring.  
 
Foder til kvæg består af ca. 60 % hjemmeavlet grovfoder, hovedsageligt majs og græs, 
samt indkøbt tilskudsfoder i form af færdigblandinger alene eller i kombination med for-
skellige råvarer som f.eks. sojaskrå, rapsprodukter, korn, roepiller m.m. foderplanen af-
stemmes med en mineralblanding for at tilgodese kreaturernes behov for næringsstoffer. 
 
Fodersammensætningen afstemmes i forhold til dyrenes biologiske behov (kalv, kvie, 
malkende ko, goldko, slagteko og evt. slagtekalv). For at opnå så præcis en næringsstof-
sammensætning som muligt, udtages der analyser af grovfoderet, som ligger til grund 
for sammensætningen af det indkøbte foder. Optimeringen af foderplanen sker bl.a. på 
protein, så overforsyning såvel som underforsyning undgås. Overforsyning med protein 
medfører en belastning på miljøet, men det overbelaster også koen. 
 
På mineralsiden kan der ud fra bedriftens aktuelle grovfoderanalyser af mineralstofpro-
ducenten udarbejdes specielt sammensatte mineralblandinger, der opfylder normerne til 
dyrenes behov for alle mikro- og makromineraler, heriblandt fosfor, samt vitaminer. an-
søger er interesseret i, at ovenstående er i orden, da ubalance i foderets sammensætning 
betyder forringelse af foderudnyttelsen og dermed forringelse af det økonomiske udbytte. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, ud fra de beskrevne fodringsstrategier samt anvendelse af 
foderplaner, at der er taget de nødvendige hensyn i forhold til maksimal udnyttelse af 
næringsstofferne i foderet. Desuden vil der altid være incitament for en optimal foderud-
nyttelse ud fra såvel sundheds-, ydelses- som miljømæssige betragtninger. 

6.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
Der er ikke foderkorrigeret i nu-situationen, og der er ikke behov for at gøre det for at 
opfylde BAT eller andre ammoniakkrav i eftersituationen, idet der er mange andre am-
moniakfordampningsreducerende teknologier i anvendelse. Både køer og ungdyr henter 
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en god del af foderrationen på græs, så det er lidt vanskeligt at bestemme råproteinind-
holdet i foderrationen helt nøje, og i øvrigt er der i forhold til jersey køer ikke så meget 
mulighed for at reducere tildelingen i forhold til norm, uden at det går ud over ydelsen, 
da jersey køer har brug for et relativt energitæt foder. Foderkorrektion er derfor fravalgt 
i ansøgningen, men foderforbruget følges og optimeres nøje i forhold til dyrenes trivsel, 
mælkeproduktionen og økonomien. 
 
Vurdering 
Det er forureningsforebyggende (BAT) at gennemføre en effektiv fodring til reduktion af 
udskillelsen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer 
modsvarer dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige. 
 
Der er stillet vilkår om, at der på bedriften skal udarbejdes foderplaner for at sikre, at 
der er fokus på fodereffektiviteten, således at ammoniakemissionen samt kvælstof- og 
fosforudskillelsen i øvrigt begrænses mest muligt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at projektet med det stillede vilkår lever op til kra-
vet om BAT inden for fodring. 

6.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 

Redegørelse 
I forbindelse med udvidelsen af dyreholdet vil der være behov for mere kraftfoder og 
mere grovfoder. Kraftfoder leveres i kraftfodersilo – der kan blive tale om nogle få ekstra 
transporter. Grovfoderet opbevares fortrinsvis i siloanlægget, men i år med stort udbyt-
tet kan der være behov for at lægge grovfoder i markstak. I så fald iagttages de forskel-
lige afstandskrav til vandløb, vej, skel, nabo osv. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring og håndtering af foder og ensilage opfylder 
kravene om BAT. 

6.5 Rengøring af stalde og god staldhygiejne 
Redegørelse 
Kalvehytterne med småkalve tømmes og vaskes ca. 1 gang om måneden. Dybstrøelses-
boksene tømmes og rengøres løbende. Dybstrøelsen lægges på møddingspladsen på 
Frudam 26. Den gamle kalvestald muges kun ud 1-2 gange årligt, men vaskes ikke. 
 
Dybstrøelsesboksene i ungdyrstalden udmuges ca. hver 3. måned og dybstrøelsesafde-
lingen i kostalden udmuges 1-2 gange årligt. Dybstrøelsen køres primært direkte ud. I 
enkelte år kan der være behov for at lægge komposteret dybstrøelse i markstak. 
 
Malkestalden/malkecenteret rengøres 2 gange dagligt. Foderbordet fejes hver dag. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at en generel god staldhygiejne, herunder at sengebåse 
og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbe-
lægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene, kan have en vis betyd-
ning for lugtgener fra staldanlæg. Kommunen vurderer endvidere, at en generel god 
staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester kan være med til at forebygge en 
eventuel flueplage. 
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6.6 Energi- og vandforbrug 

6.6.1 Generelt 

Redegørelse (ansøgers tekst) 
Energi 
Det samlede energiforbrug i nudrift og efter ansøgningen er skønnet. Den primære ener-
gikilde er el. der anvendes primært el til malkning, nedkøling af mælken, rengøring med 
højtryksrenser, gyllepumpning, spalteskraber, foderhåndtering, belysning og anden tek-
nik, vandpumper, el pumpe til dieseltank osv. 
 
Der må forventes en lille stigning i elforbruget som følge af den større produktion. Det 
forventes ikke, at der sker en stigning i elforbruget pr. ko, nok snarere et fald, da malke-
rutinerne ikke ændres, - der skal fortsat vaskes det samme antal gange – svarende til 
samme mængde varmt vand. 
 
Tabel 20. Energiforbrug – husdyrbruget (ansøgers estimat) 
Type Forbrug før  Forbrug efter  

El 240.000 kWh 300.000 kWh 

Dieselolie 40.000 l 50.000 l 

 
Ejendommen har fået installeret solfangere på tagene på nogle af bygningerne, så samti-
dig med at der forbruges strøm fra el nettet, så leveres der også strøm til el nettet. 
 
Der anvendes desuden træ til opvarmning af stuehus. Diselforbruget kan kun i mindre 
grad henføres til husdyrbruget, da en stor del af forbruget er i markbruget. I den hen-
seende kan mark og stald dog kun vanskeligt adskilles, da markbruget aftager husdyr-
gødning og leverer foder til besætningen. Der er købt/forpagtet lidt mere jord til siden 
sidste tillæg til miljøgodkendelsen fra 2014, hvorfor dieselforbruget er steget. 
 
Vand 
I stalden og til privatforbrug er der forsyning med by vand fra Varnæs vandværk. 
 
De skønnede forbrugsmængder (drikkevand, rengøring, vask af malkestald osv.) ses i 
tabel 21.  
 
Tabel 21. Vandforbrug (ansøgers estimat) 

Type 
Forbrug før – jf. 
tidligere god-

kendelse 

Forbrug efter 
– skønnet  

Drikkevand inkl. Spild 9.600 m3 12.200 m3 

I alt vandforbrug 9.600 m3 12.200 m3 

 
Vandforbrug til sprøjtning mv. i marken er ikke medregnet. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune har ud fra normtal for elforbrug beregnet det årlige elforbrug til 
302.132 kWh/år afrundet til 302.000 kWh/år. Aabenraa Kommune stiller vilkår om reak-
tion, hvis elforbruget stiger med mere end 10 % i forhold til normberegningen på 
302.000 kWh/år. 
 
Aabenraa Kommune har ud fra normtal for vandforbrug beregnet det årlige drikkevands-
forbrug inkl. vandspild og vand til rengøring og vask af stalde og malkerum er ca. 
15.114,5 m3/år, afrundet til 15.100 m3/år. Værdierne er beregnet efter Håndbog for 
kvæghold, og de er inkl. drikkevandsspild og staldrengøring. Det fremgår af kilderne, at 
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det er svært at komme med en entydig norm for, hvor meget frit vand malkekøer drik-
ker. 
Aabenraa Kommune stiller vilkår om reaktion, hvis vandforbruget stiger med mere end 
10 % i forhold til 14.100 m3/år. 

6.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse (ansøgers tekst) 
BAT indenfor kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der til svarer 
referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører intensiv 
fjerkræ- og svineproduktion. 
 
Energiforbruget pr. DE er generelt lavt i en kvægbesætning, idet staldene ikke opvarmes, 
og hovedsageligt ventileres natuligt. 
 
Der er udelukkende våge-/orienteringslys i staldene om natten. 
Der er opsat anlæg på mælkekølingsanlægget således, at der kan genindvendes varme til 
f.eks. opvarmning af vaskevand og drikkevand til staldbrug. 
 
Der er fokus på energiforbruget til lys, vandopvarmning, samt service på malkeanlæg og 
køletank, så det kører så godt og energieffektivt som muligt. 
 
Bygningerne ligger så samlet som de næsten kan, foderet opbevares tæt ved bygninger-
ne, og der er ikke et stort forbrug af brændstof til f.eks. flytning af dyr eller foder. Når 
der opføres en halmlade på ejendommen, vil der blive færre transporter i forbindelse 
med flytning af halm. 
 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at 
undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen lever op til BAT i forhold til energi- og 
vandforbrug. 

6.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 

Redegørelse 
Fra kalvepladsen ledes overfladevand til gyllebeholderne. Afløbssystemet fra ensilage-
pladsen er indrettet så vandet ledes i gyllebeholderne, men hvis forholdene tillader det, 
kan vandet også føres til sprinklersystem indrettet på græsmarken på bakken syd for 
anlægget. Der er ingen dræn i nærheden, og jordens vandmætning vurderes, så hvis det 
har regnet meget, og jorden er mættet med vand, så ledes pladsvandet i gyllebeholderen 
i stedet. I perioden 15. november til 1. februar ledes vandet altid til gyllebeholder. 
 
Tabel 22. Spildevandstyper og mængde  

Spildevandstyper 
m³ /år før 
udvidelse 

m³ /år efter 
udvidelse 

Afledes til 
Rense-

foranstaltning 

Rengøringsvand fra stalde 1.064 m3 2.195,3 m3 Gyllebeholder Ingen 

Regnvand fra befæstet are-
al ved kalvehytter (100 m2) 

70 m3 77 m3 Gyllebeholder  Ingen 

Regnvand mv. fra ensilage-
pladser og forplads (3480 
m2) halvdelen sprinkles ud 

2.436 m3 1.341,5 m3 Gyllebehol-
der/udsprinkling 

Ingen 

Regnvand fra befæstet are-
al ved nyere kostald og ny 

malkestald (150 m2) 
105 m3 116 m3 Dræn/grøft  

Regnvand fra befæstet are- 525 m3 525 m3 Dræn/grøft  
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al ved ungdyrstald, kostald  

Fradrag af regnvand pga. 
fast overdækning på 2 gyl-
lebeholdere (1.200 m2 

overflade) 

 -480 m3   

Sanitært spildevand fra 
malkecenter - - 

Lukket opsam-
lingsbeholder  

Sanitært spildevand fra 
stald 

- - Lukket opsam-
lingsbeholder 

 

Afløb fra håndvaske mv. i 
stald 

- - Gyllebeholder  

Spildevand fra stuehus - - Trixtank  

Tagvand     

 
Regnvand er beregnet ud fra 771 mm pr. år jf. Klimatilpasning.dk. 
 
Ansøger har udarbejdet vedlagte bilag 1.4, der viser afløbsforhold og spildevandsanlæg. 
 
Vurdering 
Jf. www.klimatilpasning.dk er årsnedbørsgennemsnittet på 771 mm. Aabenraa kommune 
vurderer dermed, at det er korrekt at regne med denne nedbør.   
 
Kommunen har beregnet, at der på den samlede ensilageplads i et år med gennemsnitlig 
nedbør vil kunne falde 2.683 m3 regnvand pr. år (3.480 m2 x 0,771 m3/m2), hvor af 
halvdelen skal føres til gyllebeholderne. Kommunen vurderer, at der typisk i månederne 
november, december og januar vil være perioder, hvor det ikke er muligt at udsprinkle 
restvandet. Kommunen vurderer derfor, at da vandet kan ledes til gyllebeholderne er der 
tilstrækkelig kapacitet til, at der ikke sker overløb.  
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at de stillede vilkår sammen med husdyrgødnings-
bekendtgørelsens generelle regler samt de nødvendige spildevandstilladelser vil sikre, at 
bortledning af spildevand samt tag- og overfladevand ikke vil medføre forurening af mil-
jøet. 

6.8 Kemikalier og medicin 

Redegørelse 
Pesticider bliver opbevaret i aflåst rum ved den gamle malkestald. Medicin opbevares i 
aflås rum ved den gamle malkestald, men vil blive flyttet over i det nye kontor som er 
ved at blive bygget. 
Sprøjteudstyret opbevares på Frudam 26 og påfyldning samt rengøring varetages derfor 
også der. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering af kemikalier og medicin ikke vil medføre 
forurening eller gener. 

6.9 Affald 

6.9.1 Generelt 

Redegørelse 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Tabel 23 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald sor-
teres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere. Dette skal kunne do-
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kumenteres overfor kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid ske efter 
kommunens regulativer. 
 
Døde dyr opbevares lige nord for malkestalden. De døde dyr er placeret over jordniveau 
på betonspalter eller en palle, og overdækket. De døde dyr kan ikke ses fra offentlig vej. 
 
DAKA afhenter døde dyr hurtigst muligt (næstkommende hverdag). Der er færre tyrekal-
ve, der bliver aflivet i dag end tidligere, da en del af kalvene er krydsninger af tung race 
og jersey, da disse dyr er lettere at sælge til levebrug. Krydsnings-tyrekalvene sælges 
ved ca. 3 uger, mens krydsnings-kviekalvene fremover fodres op til slagt ved ca. 12 må-
neder. Så det er kun tyrekalvene af ren jersey, der aflives, hvilket vil sige ca. 100 tyre-
kalve om året, eller ca. 2 om ugen. 
 
Nedenstående tabel viser håndtering af affald. Alle mængder er skønnede. 
 
Tabel 23. Affald 

Affaldstype 
Opbevarings-

sted 
Transportør 

Modtage-
anlæg 

Mængder 
pr. år 

EAK-
kode 

Olie- og kemi-
kalieaffald: 

     

Spildolie Maskinhus Ansøger 
Frost Trak-
tor- og Ma-
skinservice 

200 l 13.02.08 

Olie- og brænd-
stoffiltre 

Maskinhus Ansøger 
Kommunal 
modtage-
station 

Ca. 2 stk. 16.01.07 

Blyakkumulato-
rer 

Maskinhus Ansøger 
Kommunal 
modtage-
station 

Ca. 1-2 stk. 16.06.01 

Rester af be-
kæmpelsesmid-

ler 
Kemikalierum - - - 20.01.19 

Spraydåser 
Kontor, malke-

stald Ansøger 
Kommunal 
modtage-
station 

2 stk. 15.01.10 

Kanyler i særlig 
beholder 

Kontor, malke-
stald 

Dyrlæge Dyrlæge - 18.02.02 

Medicinrester 
Kontor, malke-

stald 
Dyrlæge Dyrlæge - 18.02.08 

Batterier – alle 
typer 

Særskilt behol-
der v. alm. af-
faldscontainer 

Vognmand 
Kommunal 
modtage-
station 

Ca. 15. stk. 20.01.33 

Fast affald:      

Tom emballage 
(papir/pap) Industricontainer Vognmand 

Kommunal 
modtage-
station 

800 l con-
tainer 
tømmes 

hver 2. uge 

15.01.01 

Tom emballage 
(plast) 

Industricontainer Vognmand 
Kommunal 
modtage-
station 

800 l con-
tainer 
tømmes 

hver 2. uge 

15.01.02 
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Lysstofrør og 
elsparepærer 

Ved siden af alm. 
Affaldscontainer 

Vognmand 
Kommunal 
modtage-
station 

800 l con-
tainer 
tømmes 

hver 2. uge 

20.01.21 

overdæknings-
plast + tomme 
sække af plast 

Industricontainer Vognmand 
Kommunal 
modtage-
station 

800 l con-
tainer 
tømmes 

hver 2. uge 

15.01.02 

Jern og metal Maskin-
hus/værksted 

Vognmand Skrothand-
ler 

- 02.01.10 

Diverse brænd-
bart 

Industricontainer Vognmand 
Kommunal 
modtage-
station 

800 l con-
tainer 
tømmes 

hver 2. uge 

Afhængig 
af ind-
hold 

Pap Industricontainer Vognmand 
Kommunal 
modtage-
station 

800 l con-
tainer 
tømmes 

hver 2. uge 

15.01.01 

Papir Industricontainer Vognmand 
Kommunal 
modtage-
station 

800 l con-
tainer 
tømmes 

hver 2. uge 

15.01.01 

Tomme medi-
cinglas 

Kontor, malke-
stald 

Dyrlæge Dyrlæge - 15.01.07 

Døde dyr 
Nord for malke-

stalden 
Vognmand DAKA 190 stk. 02.01.02 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald ikke 
vil medføre forurening eller gener. 

6.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger 
til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets drift i forbindelse med 
håndteringen af affald. 
 
Vurdering 
Som led i udførelse af godt landmandskab, anses korrekt tilrettelæggelse af bortskaffelse 
af produkter og spild for BAT, jf. BAT – grundlaget (EU's BREF-note for intensiv fjerkræ 
og svineproduktion over en vis størrelse). 
 
Det er BAT at registrere affaldsproduktion og derved skaffe sig et overblik over evt. ind-
satsområder, hvor man kan minimere affaldsproduktionen. Derfor skal driftsherren føre 
registrering over affaldsproduktionen (i form af f.eks. kvitteringer og fakturaer fra god-
kendt vognmand), samt at bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med kommunens 
affaldsregulativ. 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra ovennævnte redegørelse, at husdyrbruget har truffet 
de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbru-
gets drift i forbindelse med håndtering af affald. 
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6.10 Olie 

Redegørelse 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af nye olietanke, samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbrug, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på industri@aabenraa.dk. 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside. 
 
Der er kun en dieseltank på ejendommen, som står på fast bund i maskinhuset. Den er 
på 2.500 l og er opsat i 2008. påfyldningen sker tæt ved tanken og på fast bund. 
 
Tabel 24. Olietanke 

Olietanke 
Volu-
men 

Fabrikationsår Placering Aktiv/afblændede Tanknr. 

Dieselolie-
tank 

2.500 l 2008 På fast bund i 
maskinhuset 

Aktiv 02MM13644 

 
Spildolie opbevares i 200 l tromler i maskinhuset. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering og opbevaring af olie og olieprodukter ikke 
vil medføre forurening eller gener. 

6.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

6.11.1  Generelt 

Redegørelse 
Generelt er anlægget og arbejdsgange tilrettelagt bl.a. med henblik på at minimere risiko 
for uheld og udslip af gylle og kemikalier. Der er dog altid en lille risiko for gylleudslip i 
forbindelse med udkørsel, overpumpning fra stald samt omladning fra en beholder til en 
anden. Der er ingen pumper på beholderne og indløbet er dykket. Pumpning af gylle fra 
fortank til gyllebeholder sker ved elektrisk pumpe og under opsyn. Der pumpes ca. 1 
gang om ugen. Det tjekkes løbende, om der er plads i beholderne. Pumpen til gyllen sid-
der ved fortankene, som er placeret ved den gamle kostald og ungdyrstalden. De eksi-
sterende gyllebeholdere er placeret i lavere terræn end staldene, hvilket bevirker, at til-
bageløb er umuligt. Derudover er der et luftindtag på ind- og afløbsrøret, som ligeledes 
forhindrer tilbageløb.  
 
Udkørsel af gylle og omladning af gyllen foregår med en pumpefunktion på gyllevognen, 
som er traktordrevet. Der er flyder på gyllevognen, hvilket forhindrer overløb og minimer 
risikoen for udslip. Desuden styres pumpen fra førerhuset i traktoren, hvilket bevirker, at 
der vil være en person til stede, som holder øje med pumpningen. 
 
Det er en maskinstation, der står for udkørsel og omladning af gyllen, så de vil være til 
stede med at deres grej til at minimere skadens omfang, såfremt der sker et uheld. Ved 
evt. uheld vil der tilkaldes hjælp hos kommunens beredskab. Derudover er der altid en 
lille risiko for, at gyllebeholderne bliver beskadiget ved den daglige færdsel eller ved ud-
bringning samt at gyllevognen vælter eller lignende. Skulle uheldet være ude og gyllen 
løber ud, f.eks. ved utætheder i gyllebeholderne, vil en del af gyllen kunne løbe ud på 
markerne vest for beholderne. Der er ingen åbne grøfter eller vandløb og søer m.m. i 
nærheden af gyllebeholderne, hvorfor risikoen for gylleudslip til vandmiljøet må antages 
at være minimal. Der er en minimal risiko for, at gyllebeholderne bryder sammen eller 
går itu. Gyllebeholderne er omfattet af 10 års beholderkontrolordningen og eventuelle fejl 
og mangler udbedres løbende. 
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Det kan selvfølgelig ikke garanteres, at der ikke kan ske uheld, såsom en gyllevogn væl-
ter eller der kommer skybrud efter gylleudbringning. Generelt køres der hensigtsmæssigt 
og vejret vurderes før udbringning, så sandsynligheden for disse uheld er begrænset. 
Hvis en gyllevogn vælter, eller en gyllebeholder sprænger, eller der sker overfyldning af 
beholder trods faste procedurer om tjek af kapacitet før overpumpning, vil opsamling af 
gylle øjeblikkeligt blive iværksat og beredskabet tilkaldt. 
 
Når gyllekanaler skal tilkobles de eksisterende kanaler, gøres dette på forsvarlig vis, og 
tilkobling af gyllekanaler til de eksisterende beholdere, foretages det også af autoriseret 
montør. 
 
Udslip af svovlsyre udgør en fare for mennesker, og kan skade såvel maskiner og inven-
tar som natur og miljø. Det er derfor vigtigt, at svovlsyren håndteres forsvarligt, og at 
risikoen for utilsigtet udslip minimeres. Infarm-forhandleren har ved opsætning af an-
lægget udleveret en skriftlig sikkerhedsinstruktion. Derudover var der en mundtlig gen-
nemgang af sikkerhedsforanstaltninger, som blev foretaget af montøren som opsatte 
anlægget.  
 
Der er endvidere følgene tiltag, som kan minimere risikoen for udslip: 

• Der er etableret kørestolper omkring syretanken til sikring imod påkørsel 
• Der er opstillet en bruser til afværgelse af personskader ved evt. uheld med syren 

Ansøger vurderer på baggrund af disse foranstaltninger, at risikoen for udslip uden for 
anlægget er minimal, da syren først og fremmest vil løbe i fortanken.  
 
I den daglige drift kan der være risiko for, at vandrør sprænger, og ved sådanne uheld 
afbrydes vandforsyningen på hovedhanen. Der kan ligeledes ske strømforstyrrelser/svigt, 
og hvis der ikke er installeret et nødstrømsanlæg, vil det blive fremskaffet ved behov. 
Derved opstår der ikke risiko for, at gyllepumpen ikke kan igangsættes og kanalerne ikke 
kan tømmes, og at samme situation gør sig gældende ved at køerne ikke kan malkes. 
Det er ligeledes muligt at tilkalde maskinstationen, for tømning af kanaler. 
 
For at undgå frostsprængning af vandrør, er der etableret cirkulation på vandrørene i 
ungdyrstalden og i den nye goldkostald. 
 
Olie opbevares i lukkede tromler på fast bund i maskinhuset. Det opbevares dugende 
materiale i nærheden til at opsuge evt. mindre spild. 
 
Vurdering 
En væsentlig risikofaktor er uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Der anvendes på 
denne ejendom ingen automatisk pumpning. Det er derfor vurderet, at risikoen for util-
sigtet start af pumper ikke vil forekomme, således at der pumpes gylle udenfor tankene. 
Ligesom pumpningen skal ske under opsyn. 
 
Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabs-
planen, og at beredskabsplanen løbende og mindst 1 gang om året skal ajourføres. 
 
Der er stillet vilkår i miljøgodkendelsen til, at beredskabsplanen løbende og mindst 1 
gang om året skal ajourføres. 
 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks at 
anmelde dette til alarmcentralen, tlf.:112 og efterfølgende straks at underrette tilsyns-
myndigheden, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 

6.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
I forbindelse med ændringerne, vil der blive udarbejdet en opdateret beredskabsplan, der 
beskriver hvordan medarbejder og ejer skal handle i tilfælde af brand, overløb af gylle, 
kemikalie- og oliespild, samt strømsvigt m.v. Beredskabsplanen vil blive holdt ajour og 
altid være at finde på bedriften for alle medarbejdere. 
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Gyllepumpning sker altid under opsyn. Ved eventuelle uheld kontaktes kommunen, og 
opsamling af eventuelle spild i værksættes straks. 
 
Vurdering 
Driftsforstyrrelser og uheld vurderes i forhold til den ansøgte produktion. Derfor foreta-
ges der kun en samlet vurdering. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at det er BAT at udarbejde en beredskabsplan og 
at ajourføre den mindst én gang om året. Beredskabsplanen vil være til stor hjælp for 
driftsherren og de ansatte, såfremt der måtte ske uheld, både med hensyn til små hæn-
delser som f.eks. oliespild og store som f.eks. brand, hærværk o.l. 
 
Det giver endvidere driftsherren en mulighed for at gennemgå bedriften og foretage en 
risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, således at risikoen for 
forurening i forbindelse med uheld minimeres. 
 
Planen skal gennemgås med de ansatte mindst 1 gang hvert år for at holde planen ajour. 
Planen skal gennemgås med nyansatte, når de tiltræder. 
 
Endvidere er planen kun anvendelig, hvis man kan få fat i den. 
 
Der stilles vilkår om at en opdateret beredskabsplan skal sendes til Aabenraa Kommune 
inden denne miljøgodkendelse tages i brug. 
 
Der stilles derfor vilkår om, at beredskabsplanen skal opbevares på et tilgængeligt og 
synligt sted, og at den skal ajourføres mindst én gang om året.   
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7  Gødningsproduktion og –håndtering 

7.1 Gødningstyper og -mængder 

Redegørelse 
Den producerede mængde gylle og dybstrøelse fra produktionen er beregnet ud fra 
”Normtal for husdyrgødning 2016”. Den producerede mængde gylle og dybstrøelse er 
korriget for afvigende vægtintervaller. 
 
Der produceres flydende husdyrgødning og dybstrøelse. I følgende tabel er de produce-
rede mængder husdyrgødning og dybstrøelse angivet.  
 
Tabel 25. Produceret husdyrgødning 

 
 
Der regnes med, at 1 tons dybstrøelse svarer til 1,7 m3. Dermed svarer: 

• 760 t dybstrøelse til 1.292 m3 dybstrøelse 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort tilstrækkeligt for hvad der er af gød-
ningstyper og –mængder.  

7.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 

7.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Der produceres årligt 9.768 m3 gylle. Derudover føres der ca. 939 m3 regnvand fra befæ-
stet areal ved kalvehytter og ensilagepladser og forplads til gyllebeholderne. Det er an-
slået at der årligt kommer 2.683 m3 vand fra ensilagepladsen, og ca. halvdelen af vandet 
udsprinkles. Det er et samlet opbevaringsbehov af gylle og pladsvand på i alt 10.706 m3. 
 
Udover de 2 gyllebeholdere på ejendommen ejer ansøger også 3 andre gyllebeholdere 
som er beliggende på Frudam 26, 6200 Aabenraa, Møllevej 19, 6200 Aabenraa og Mølle-
vej 35, 6200 Aabenraa. 
 
Beholderne er tilmeldt 10 års beholderkontrol. 
 
Tabel 26. viser de 3 andre gyllebeholdere som ansøger ejer. 
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Tabel 26. Opbevaringskapacitet af husdyrgødning, samt procentvis fordeling de 3 gylle-
beholdere som ansøger også ejer 

 
 
Tabel 27. Opbevaringskapacitet flydende og fast husdyrgødning – uddrag fra husdyrgod-
kendelse.dk skema nr. 96897  

 
 
Tabel 28. Fordeling af gylle i gyllebeholderene – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk skema 
nr. 96897 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er en opbevaringskapacitet til gylle og pladsvand på 
9.050 m3, svarende til 10,1 måneders opbevaringskapacitet. 
 
Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at der er tilstrækkelig opbevaringskapa-
citet, og at husdyrbruget opfylder kravet om opbevaring af flydende husdyrgødning 
m.m., jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. 

7.2.2 BAT opbevaring af flydende husdyrgødning 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og gødningsopbevaring, så må BAT indenfor kvægbrug kunne sam-
menlignes med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT er defineret i referen-
cedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svine-
produktion (BREF): 

• En stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirknin-
ger 

• Lageret skal tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, for-
trinsvis hvert år 

• Beholderens bund og vægge skal være tætte og beskyttet mod tæring 
• Der skal være dobbelte ventiler ved alle ventiludgange fra lageret 
• Gyllen røres kun lige før tømning af beholderen 
• Beholderen skal dækkes ved fast låg, tag, telt eller der skal være flydelag, som 

f.eks. snittet halm, naturlig udtørringsskorpe, leca eller flydedug 
• En lagune med tæt bund og vægge med plastikdække 
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Med opbevaring af den forsurede gylle i gyllebeholderne, og at gyllebeholderne er over-
dækket med telt, vurderer ansøger, at der anvendes tiltag, der så rigeligt lever op til 
BAT. 
 
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 

7.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Der produceres årligt 760 tons svarende til 1.292 m3 dybstrøelse.  
 
Størstedelen af dybstrøelsen køres direkte ud, svarende til 65 %. Derudover er der mu-
lighed for at opbevare det på møddingspladsen på Frudam 26 eller i markstak. 
 
Opbevaringskapaciteten og lagerandel fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 29. Lagerandel dybstrøelse og kompost - uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til fast gød-
ning på husdyrbruget. Med en samlet produktion på 1.292 m3 fast gødning, hvoraf stør-
steparten køres direkte ud og det som ikke kan køres direkte ud opbevares på mød-
dingspladsen på Frudam 26. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget opfylder kravet om opbevaring af 
dybstrøelse og kompost m.m., jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. 

7.3.2 BAT opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Halm og fast gødning fra småkalve (0-1 mdr.), kælvningsbokse mv. opbevares på mød-
dingsplads på Frudam 26 indtil det kan køres ud i marken eller evt. i markstak. Der strøs 
med rigelig halm så tørstofprocenten er mindst 30 %. Gødning fra de helt små kalve til-
føres dagligt til møddingsplads sammen med foderrester. 
 
I husdyrgodkendelse.dk er der under andel for direkte udbringning af dybstrøelse indta-
stet 65 %. 
 
Når dybstrøelsen er kompostlignende, har et tørstofindhold på minimum 30 % og ikke 
giver anledning til udsivning, kan gødningen opbevares i markstak, som overdækkes 
med plast eller lignende. 
Med opbevaring på møddingsplads og i markstak som beskrevet, vurderer ansøger, at 
der anvendes BAT. 
 
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 fast 
husdyrgødningen, dybstrøelse og kompost. Det oplyste overholder i øvrigt gældende reg-
ler på området. 
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7.4 Drift af gylleforsuringsanlæg 

Redegørelse 
Svovlsyrebehandling af kvæggylle til en pH værdi svarende til 5,5 reducerer ammoniak-
tabet fra stald med ca. 50 % i forhold til spaltegulv med ringkanal uden forsuring. Den 
primære årsag til denne reduktion forekommer ved at svovlsyretilsætningen i gyllekana-
lerne omdanner ammoniak til ammonium, som ikke fordamper. 
 
Selve anlægget til svovlsyrebehandling af gylle består af to hovedkomponenter: blande-
tank og syrebeholde. Ved hjælp af en kompressor og en gyllepumpe beluftes gyllen i en 
blandetank. Det forsurede gylle pumpes flere gange dagligt tilbage i staldens kanaler, 
samtidig med, at ubehandlet gylle pumpes ud til forsuring. Dosering af svovlsyre styres 
ved hjælp af pH måler, som er placeret i forbeholderen. Tilsætningen af svovlsyre bevir-
ker, at pH-værdien i gyllen falder fra ca. 7 til 5,5. Der tilsættes 4-6 kg koncentreret 
svovlsyre til 1 ton kvæggylle. 
 

 
Principskitse af Infarms forsuringsanlæg. 
 
En lavere ammoniakfordampning i stalden kan ligeledes forbedre arbejdsmiljøet inde i 
stalden for landmanden. I forbindelse med forsuringen bliver gyllen mere tyndtflydende, 
hvilket bevirker, at udslusningen fra gyllekanaler til beholder bliver lettere. 
 
Svovlsyrebehandling af kvæggylle er BAT, jf. Miljøstyrelsens BAT-blad, og kan reducere 
ammoniaktabet med 50 % på spaltegulve. 
 
Det er driftsherren, der skal udarbejde en plan for uddannelse af medarbejdere i at bruge 
gylleforsuringsanlægget. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ved drift af anlægget i overensstemmelse med Mil-
jøstyrelsens BAT-blad og de stillede vilkår kan opnås en reduktion i ammoniakfordamp-
ning på 50 % i kostaldene. Idet al øvrig gylle forsures, inden den ledes til gyllesystemet, 
opnås der desuden en reduktion af ammoniakfordampning fra flydende lagre på 50 % 
sammenlignet med naturligt flydelag. 
 



 

 

55

7.5 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

7.5.1 Generelt 

Redegørelse 
Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres, at mængden af 
gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jord-
bundstype, sædskifte, vanding og planternes udbytte. 
 
Det er en maskinstation, der står for udbringningen af gyllen. Der vil forekomme ammo-
niakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhæn-
ger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Gyllen nedfældes i sort jord 
forud for såning af majs, herved mindskes ammoniakfordampning og lugtgener på rund 
af udbringningen, hvilket også vil mindske evt. lugtgener. 
 
Forsuring af gyllen medfører, at indholdet af kvælstof der forlader gyllen er højere end 
ved normal gyllehåndtering, dvs. at kg N/DE stiger. Denne øgede mængde kvælstof i 
gyllen kan give anledning til en øget kvælstofudvaskning, men omvendt også en mindre 
udvaskning, da gyllen indeholder betydelig mindre andel organisk bundet kvælstof. Sam-
let set vurderer ansøger, at gylleforsuring får en positiv effekt på kvælstofudvaskningen, 
da udnyttelsen af kvælstoffet er bedre. Forsuret gylle vil også reducere ammoniaktabet 
ved udbringningen, hvilket også vil mindske evt. lugtgener. 
 
Gylleudbringning sker hovedsageligt på hverdage og aldrig op til store fester (for så vidt, 
at der er kendskab hertil). 
 
Når der udbringes husdyrgødning og suppleres op til Plantedirektoratets norm med han-
delsgødning, er der forbrugt 15-20 % mindre kvælstof end økonomisk optimal mængde. 
Dette medfører et kraftigt incitament til optimal håndtering af husdyrgødningen. Ansøger 
vil derfor søge den mest optimale form for udbringningsteknik og placering i sædskiftet, 
så fordampningen af ammoniak reduceres mest mulig og udnyttelsen af næringsstoffer 
er størst mulig. Ligeledes vil stigende afgrødepriser flytte afgrødernes økonomiske opti-
male kvælstofniveau højere op, og dermed kræve bedre udnyttelse af husdyrgødning på 
bedriftens arealer. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de anvendte udbringningsteknikker, udarbej-
delse af mark- og gødningsplan samt med de stillede vilkår til håndtering af flydende 
husdyrgødning er taget de nødvendige forholdsregler i forhold til at sikre omgivelserne 
mod forening og unødige lugtgener. 

7.5.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og udbringningsteknik så må BAT indenfor kvægbrug kunne sam-
menlignes med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT for udbringningsteknik 
er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører inten-
siv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En del af disse tiltag er 
dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendel-
se af gødning og om plantedække, hvorfor det er lovkrav at følge dem. F.eks.: 

• Regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder 
på weekend- og helligdage), 

• Udbringningsmetoder (f.eks. ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle), 
• Nedfældning på visse arealer tæt på sårbar natur, 
• Udbringningstidspunkter, der sikrer optimal optagelse i planter, 
• Nedbringning af fast husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 ti-

mer, 
• Maksimale mængder husdyrgødning pr. ha. Og 
• Krav til efterafgrøder 
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En del af disse tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om 
jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (regler for udbringningstidspunk-
ter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder på weekend- og helligdage), udbring-
ningsmetoder (krav om nedfældning eller forsuring), krav om nedbringning af husdyr-
gødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 timer, krav om maksimale mængder 
husdyrgødning pr. ha, krav om efterafgrøder), hvorfor det er et lovkrav at følge dem. 
 
Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af 
gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jord-
bundstype, sædskifte, vanding og planternes udbytte. 
 
Det er maskinstationen, der står for udbringningen af gyllen. Der vil forekomme ammo-
niakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhæn-
ger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Gyllen nedfældes i sort jord 
forud for såning af majs, herved reduceres ammoniakfordampning og lugtgener på grund 
af mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering og udbringning af husdyrgødning lever op til 
BAT kravene. 
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8  Forurening og gener fra husdyrbruget 

8.1 Lugt 

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

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

ren, 
• den nærmeste samlede bebyggelse i landzone, og 
• det nærmeste eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt 

byzone- eller sommerhusområde. 
 
It-ansøgningssystemet beregner geneafstandene og gennemsnitsafstandene. Lugtgene-
afstandene er beregnet ud fra det maksimale antal dyr på stald, og hvor alle de eksiste-
rende og nye staldeafsnit indgår i beregningerne. 
 
Der er ca. 56,5 m til Varnæsvej 566 fra anlægget, der er den nærmeste nabobeboelse 
uden landbrugspligt, som ikke ejes af ansøger. Nærmeste nabobeboelse ligger nordøst 
for anlægget.  
 
Der er ca. 2 km fra anlægget til Frudam 6, der er den nærmeste samlede bebyggelse. 
Samlet bebyggelse ligger sydøst for anlægget. 
 
Der er ca. 2,9 km fra anlægget til Varnæs, der er den nærmeste byzone. Byzonen er be-
liggende østsydøst for anlægget. 
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Tabel 30. Afstande til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig – uddrag fra husdyr-
godkendelse.dk (skema nr. 96897) 

 
 
 
    
 
 
 
 



 

 

59

Resultaterne af lugtberegningerne ses i nedenstående tabel. 
 
Tabel 31. Resultat af lugtberegning – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 
96897) 

 
 
Det fremgår af ovenstående tabel, at afstandskravet til samlet bebyggelse og byzone er 
overholdt. Afstandskravet til enkelt bebyggelse er også overholdt, dog er afstanden til 
Varnæsvej 556 ikke bort screenet. 
 
Der er ikke andre husdyrbrug med mere end 75 DE inden for hverken 300 meter fra by-
zone eller samlet bebyggelse eller 100 meter fra nabobebyggelse. Der er derfor ingen 
kumulation for så vidt angår lugt fra andre staldanlæg på andre ejendomme. 
 
Det teoretisk beregnede konsekvensområde for lugtemission, inden for hvilket lugt kan 
registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til gene, er beregnet ved an-
vendelse af formlen 1,6*(LE/s0,6). For det ansøgte projekt er konsekvensområdet for lug-
temission beregnet til 344,47 m. 
 
Anlæg  
Det største lugtbidrag stammer fra dyreholdet i staldene, ensilagen i ensilagesiloerne og 
fra husdyrgødningen i staldene og gyllebeholderne. Lugtgenerne forsøges dog minimeret 
ved bl.a. at rengøre jævnligt i og omkring siloer og bygninger, så der ikke opstår uhygi-
ejniske forhold. Døde dyr håndteres efter reglerne og døde dyr afhentes senest 24 timer 
efter at dødsfald er konstateret. 
 
Ensilagen kan specielt i forbindelse med håndtering give anledning til lidt lugt. Ensilage-
stakkene holdes tildækket med plastik. Ensilagen vil somme tider kunne lugtes lidt i for-
bindelse med udfodring. Pga. afstanden til naboer, skønner ansøger, at der ingen pro-
blemer er med lugt fa ensilagen. Der vil kunne forekomme lugtgener fra marker, hvorpå 
der er udbragt gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. 
nedbør). 
 
Lugtgeneafstandene til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone beregnes fra de en-
kelte stalde. 
 
De beregnede lugtemissioner i LE/s og OUE fra de enkelte stalde ses i nedenstående ta-
bel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

60

Tabel 32. Lugtemission fra de enkelte dyretyper i ansøgt drift – uddrag fra husdyrgod-
kendelse.dk (skema nr. 96897) 

 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Der kan forekomme lugtgener i forbindelse med håndtering og udbringning af husdyr-
gødning. 
 
Der vil også kunne forekomme lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt husdyrgød-
ning. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). 
 
Vurdering 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 12 er fast-
lagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkelt-
beboelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstand 
er større end den faktiske afstand, skal der gives afslag. 
 
Den korrigerede geneafstand er geneafstanden, hvor der er korrigeret for bl.a. vindret-
ning og eventuel kumulation med andre husdyrbrug med mere end 75 DE. Den indehol-
der desuden en korrektion baseret på en bortscreening af staldafsnit, der er placeret 
længere væk end 1,2 gange den samlede geneafstand. 
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Den vægtede gennemsnitsafstand er en beskrivelse af den reelle afstand mellem staldaf-
snittene og omboende. Den vægtede gennemsnitsafstand beregnes kun for de staldaf-
snit, der ikke er bortscreenet ved at ligge længere væk end 1,2 gange geneafstanden. 
 
Der er ikke andre ejendomme med mere end 75 DE indenfor 100 m i forhold til nabobe-
boelse eller indenfor 300 m i forhold til samlet bebyggelse eller byzone i både etape 1 og 
2. Der er derfor ingen kumulation med andre husdyrbrug. 
 
Afstandene fra anlægget til samlet bebyggelse og byzone er alle længere end 1,2 gange 
geneafstandene. Afstandene fra anlægget til nabobeboelse er ikke længere væk end 1,2 
gange geneafstandene, men genekriterierne er overholdt. 
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau er derfor overholdt.  
 
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 344,47 m. 
 
Lugt fra gyllebeholderne, der forsynes med tæt overdækning, vil kunne forekomme. Det 
er kommunens vurdering, at lugt fra gyllebeholderne ikke vil være til gene for naboerne 
pga. afstand til naboerne. 
 
Når gyllen omrøres og udbringes, kan der være lugtgener. Det er kommunens vurdering, 
at ansøger med de beskrevne procedurer tager tilstrækkeligt hensyn til de naboer, der 
kunne blive mest generet af dette. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige lugtge-
ner for nabobeboelserne, samlet bebyggelse og byzone, da genekriterierne er overholdt, 
og da krav til god staldhygiejne er en del af de generelle regler. 

8.2 Skadedyr – fluer og rotter 
Redegørelse 
I varme perioder vil fluer kunne forekomme. Klækning af fluelarver er temperaturaf-
hængig og sker især i gødningsmåtten hos småkalve samt i efterladte foderrester. Be-
kæmpelse af fluer sker ved hyppig udmugning hos småkalve i sommerperioden og ved 
god renholdelse omkring foderbord og foderlager. Derudover kan der sprøjtes eller ud-
vandes gift efter behov. 
 
Ejendommen er tilmeldt kommunal rottebekæmpelse og derudover holdes der ryddeligt 
omkring og i bygninger. Evt. foderspild og halm m.v. opsamles med det samme, så risi-
koen for tilhold af rotter minimeres. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af foder sker på en sådan måde, så der ikke 
opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at ejendommens håndtering af husdyrgødning 
og rengøring af anlægget er med til at reducere antallet af fluer mest muligt. 

8.3 Transport  
Redegørelse 
Der kan ske mindre forskydninger i transportmønsteret, idet der nu også ejes to gyllebe-
holdere på Møllevej. Desuden vil opførelse af en ny halmlade på Varnæsvej 559 betyde, 
at halm kan køres hjem med ca. 40 læs i én omgang i høsten i stedet for at skulle hentes 
ugentligt på Frudam 26. 
 
Ansøger skønner, at mængden af husdyrgødning, der skal transporteres er nogenlunde 
uændret, da udsprinkling af en del af ensilagevandet samt fast overdækning af gyllebe-
holdere sparer en del udkørsel af vand. Disse ændringer er indført efterhånden, men i 
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forhold til det seneste godkendte vil der ikke være en væsentlig stigning i mængden af 
gylle. Dog vil antallet af transporter afhænge af hvor store gyllevogne maskinstationen 
anvender – hvis det er en 18 tons vogn, så bliver det nogle flere læs, end hvis den kan 
have 25 tons med hver gang. 
 
Det forsøges som altid at vise hensyn til de omkringboende i forbindelse med kørsel med 
maskiner osv., da anlægget har end el naboer relativt tær på, og som bor lige ud til Var-
næsvej. 
 
Tabel 33. Transporter 

Transporter 
Før udvidelse 

Antal/år 

Efter udvidelse  

Antal/år 

Foder m.v. 45 55 

Afhentning af affald, erhverv 26 26 

Fyringsolie/brændstof 10 12 

Afhentning af mælk 183 183 

Afhentning af dyr til levebrug 3 5 

Afhentning af døde dyr 150 120 

Afhentning af dyr til slagtning 5 6 

Udkørsel af gylle (v. 25 tons 
gyllevogn) 390 428 

Udkørsel af møg 45 45 

Indkørsel af halm 52 40 

Indkørsel af græs, majs og 
korn 425 450 

Diverse sækkevarer m.v. 6 6 

Transporter i alt 1.340 1.376 

 
Samlet set kan der forventes en lille stigning i mængde transporter. Det tilstræbes at 
rationalisere transporten, så kapaciteten udnyttes. Det skal understeges at mange af 
tallene er udtryk for et skøn. 
 
Der kommer ligeledes dyrlæge og inseminør jævnligt på ejendommen. Dyrlægen kom-
mer ca. 1-2 gange om ugen og inseminøren kommer dagligt, men disse køre i almindeli-
ge biler. 
 
Vurdering 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og efter færdselslovens regler. 
 
For at mindske gener fra transport henstiller kommunen til, at transport skal foregå på 
hverdage og indenfor normal arbejdstid. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-, støv- og lugt-
gener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. 
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8.4 Støj 

Redegørelse 
Der malkes 2 gange dagligt i malkestalden. Vakuumpumpe til malkeanlægget er placeret 
i kælder under malkestalden, så den høres ikke udenfor ejendommen, og kompressoren 
er placeret på den side af bygningen, der vender væk fra nærmeste nabo.  
 
Håndtering af foder ændres ikke. Dyrene fodres en gang dagligt, og der blandes ligeledes 
foder en gang dagligt. Håndtering og bladning af foder foregår dels på plansiloerne uden-
for, men også inde i foderladen. I forbindelse med dette kan forventes en del maskinstøj, 
som kan være til gene for naboer. 
Indblæsning af korn i silo kan muligvis støje lidt, men vil være meget kortvarigt. 
 
Ensilering af slæt gæs, foregår fra maj til september/oktober. Majs ensileres i perioden 
september til november. Der vil forekomme støj, når det bliver lagt i plansiloerne, men 
det bestræbes at ske i dagtimerne, så det ikke vil være til gene for naboer. Halm køres 
ind i perioden juli til september, og der kan ligeledes komme støj og støvgener. Halmind-
køring bestræbes ligeledes at ske i dagtimerne af hensyn til naboer. Ansøger vurderer 
dog, at der ikke vil være støjgener udenfor ejendommen. 
 
I den gamle kalvestald er der en ventilator. Denne anvendes kun i sommerperioden, når 
det er meget varmt. Denne stald anvendes kun meget begrænset og ansøger vurderer 
derfor at dette ikke er et problem. Der er ligeledes en ventilator i den gamle malkestald. 
Denne ventilator regner ansøger med at fjerne, så der vil heller ikke være støjgener fra 
den. 
 
Pumpning af gylle fra stalde til beholder sker med elpumper placeret ved fortanken ved 
den gamle kostald. Dette ændres der ikke på. Der ændres ikke på hvordan gyllen bliver 
pumpet frem og tilbage mellem forsuringsanlægget, gyllekanaler og gyllebeholderne. Der 
kan forekomme både støj- og lugtgener i forbindelse med gyllepumpning. Syretanken er 
placeret ved siden af en af fortankene. 
 
Der vil også foregå markarbejde i sæsonen fra februar til november, hvor der kan fore-
komme støj det vil dog tilstræbes, at dette kommer til at foregå i dagtimerne. Derudover 
er der daglige transporter til og fra ejendommen, som primært foregår i hverdagene mel-
lem kl. 8 og 16, men der vil dog transporter uden for dette tidsrum. 
 
Generelt vil støjen fra produktionen ikke være til gene udenfor ejendommen, og der for-
ventes at der ikke opstår problemer mht. til støj i forbindelse med udvidelsen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at transport og håndtering af grovfoder og foderstoffer 
m.v. ikke vil give støvgener for omkringboende. Dog henvises der til god landmands-
praksis, at al tansport til og fra ejendommen, for at begrænse støvgener, skal foregå ved 
hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på ejendommen planlægges, herunder også 
levering, håndtering og udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 
Der stilles vilkår om at driften ikke må medføre væsentlige støjgener uden for ejendom-
mens eget areal. 

8.5 Støv 

Halm skal opbevares i den nye halmlade, og det forventes at der vil blive færre støvge-
ner for de omkring boende, da der i øjeblikket køres halm fra Fudam 26 til Varnæsvej 
559 1 – 2 gange om ugen. Når den ny halmlade bliver bygget, vil alt halmen blive opbe-
vares her, og der vil derfor kun være begrænset transport af halm mellem ejendomme-
ne. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil bidrage til væsentlige støvgener 
udenfor ejendommen, da foderhåndteringen foregår på egen matrikel og da man fremad 
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rette vil opbevares alt halm på ejendommen, og derved mindske støv generne ved trans-
port af halm. 

8.6 Lys 

Redegørelse 
Generelt er behovet for kunstig lys i bygningerne lavt, da der er et højt naturligt lysind-
fald gennem lysplader i tagene samt gennem kip og de åbne sider i staldene. 
 
Lyssiderne i kostaldene er almindelige lysstofrør samt kviksølvlamper. Intensiteten i stal-
den er ca. 100 lux i køernes opholdszone. I malkegraven er der primært almindelige lys-
stofrør, men her er intensiteten højere. Der tændes normalt lys ved opstart af malkning, 
ca. kl. 5.00 afhængig af årstid og lysforhold udenfor er der lys frem til kl. 8-9 om mor-
gen. Om eftermiddagen tændes lyset igen og tidspunktet er afhængig af årstiden og 
stalden vil være oplyst i stalden indtil kl. 22. herefter vil der kun være tændt vågelys.  
 
Armaturer i ungdyrstalden er ligeledes almindelige lysstofrør og intensiteten i stalden er 
også ca. 100 lux. I ungdyrstalden vil der være tændt lys fra kl. 7 om morgen til kl. 21 om 
aften alt afhængig af årstid og lysforhold udenfor. Det tilstræbes dog, at der er lys i stal-
den i over 12 timer, af hensyn til kviernes cyklus, således at der opnås en jævn fordeling 
af kvælninger året rundt. 
 
Der er opsat lys på silotanken til mælk, så der er oplyst, når mælken afhentes. Der er 
derudover opsat bevægelsessensorer, så lyset kun er tænd, når der er behov for det. 
 
I maskinhuset og foderladen består belysningen af almindelige lysstofrør og kviksølvlam-
per, som kun er tændt, når der er behov for det, og som regel kun i løbet af dagen. 
 
Der kan forekomme dage, hvor der er behov for lys uderover disse tidsrum, f.eks. ved 
akut behov for dyrlæge hjælp eller andre akutte situationer. Derudover kan der i forbin-
delse med høst forekomme behov for lys efter solnedgang. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at belysningen fra staldene ikke vil give anledning til væ-
sentlige gener for de omkringboende elle påvirke de landskabelige værdier, da lyset er 
sensor styret og derfor kun er i brug, når der er behov for det. 

8.7 Ammoniak – generel reduktion 

Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak fra husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 12 er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger 
fremsendt i 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 %. 
 
Ammoniaktabet fra staldanlægget er på 2.605,65 kg N/år. Ansøger har for at kunne 
overholde det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen og BAT kravet valgt 
følgende virkemidler: 
 

• Gylleforsuring i staldene bygning 2, 3, 4 og 9. 
• Brug af skrabning af spalter i bygning 2, 3 og 4 
• Fast overdækning på gyllebeholderne på 1.800 m3 og 3.000 m3 

 
Gylleforsuringen og skrabning af gulvet i bygning 2, 3 og 4 reducerer NH3-N emissionen 
med 75 %, svarende til henholdsvis 864 kg NH3-N, 824 kg NH3-N og 187 kg NH3-N. 
I bygning 9, hvor der kun er gylleforsuring reduceres NH3-N emissionen med 50 %, sva-
rende til 224 kg NH3-N. 
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Tabel 33. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission – uddrag 
fra husdyrgodkendelse.dk (skema 96897) 

 
 
Tabel 35. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøg-
ningssystemet – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 96897) 
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Samlet vurdering 
Det generelle ammoniakreduktionskrav er med de valgte staldsystemer og de valgte vir-
kemidler overholdt, da ammoniakreduktionen reduceres med 1.617,29 kg N/år mere end 
det generelle ammoniakreduktionskrav foreskriver i forhold til ansøgt drift. 

8.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Redegørelse 
Denne godkendelse omhandler en udvidelse af kvægbruget fra en nudrift med 475,66 DE 
til 676,93 DE.  
Udvidelsen, både den aktuelle og den for de seneste 8 år, kan give en merbelastning 
med ammoniak på de nærmeste naturområder. Denne belastning vurderes i dette afsnit. 
 
Det fremgår af det fiktive skema (8 års beregningen) og tabellen herunder, at det ansøg-
te set over en 8 årig periode giver anledning til en øget emission af ammoniak på 4 
kgN/år.  
 
Tabel 36. Emission fra anlægget – uddrag fra det fiktive skema nr. 97044 (8 års bereg-
ning).  

 
 
Det fremgår af ansøgningen og tabellen herunder, at det ansøgte giver anledning til en 
faldende emission af ammoniak på ca. 117 kg N/år. 
 
Tabel 37. Emission fra anlægget – uddrag fra ansøgningsskema nr. 96897. 

 
 
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 produktionsændringen. 

 
Naturarealerne beliggende indenfor 1.000 meter af anlægget omfatter 5 overdrev, 1 mo-
se, 5 potentielle ammoniakfølsomme skove, 1 strandeng, 3 engområder samt en del 
mindre vandhuller. Overdrevene, mosen og de potentielle ammoniakfølsomme skove er 
behandlet under afsnittet ”Husdyrlovens § 7” nedenfor, mens strandengen, engområder-
ne og vandhullerne er behandlet under afsnittet ”Naturbeskyttelseslovens § 3”. 
 
Baggrundsbelastningen i området ligger mellem 17-18 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. 
 



 

 

67

Aabenraa Kommune har ved undersøgelser af registreringer, kort, luftfotos m.m. vurde-
ret naturforholdene mht. § 7 omkring bedriften.  
 
Bedriften ligger længere end 1.000 meter fra nærmeste § 7 kategori 1 natur. Nærmeste 
naturområde omfattet af § 7 kategori 1 ligger ca. 5,5 km SV for bedriften (mose i Natura 
2000 området ”Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark”). 
 
Nærmeste naturområde omfattet af § 7 kategori 2 ligger ca. 1.100 meter SV for bedrif-
ten (og ca. 945 meter SV for markstakken). Der er tale om et overdrev (O1, jf. kort og 
tabel herunder).  
 
Overdrevet er tidligere blevet besigtiget med følgende beskrivelse: ”Overdrevet er af-
græsset af får, og der findes enkelte strøsten. Vegetationen har en gul-grøn farve, hvil-
ket tyder på forholdsvis næringsfattige eller næringsreducerede forhold. Der er bl.a. regi-
streret vellugtende gulaks, knold-ranunkel, håret høgeurt, alm. røllike og frytle sp. Der 
blev endvidere fundet kolonier af gul engmyre. Arealet har et forholdsvist højt naturind-
hold og fremstår velplejet”. 
 
Overdrev O1 modtager jf. beregninger i tabellen herunder ingen ammoniakdeposition fra 
bedriften. Totaldepositionen til overdrevet overholder dermed beskyttelsesniveauet på 1 
kg N/ha. 
 
Tabel 38. Total- og merdeposition på nærmeste naturområder i 8 års beregningen 
(”worst case”) – uddrag fra det fiktive skema nr. 97044. 
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Kort 1. Angiver § 7 natur i nærheden af anlægget på Varnæsvej 559. Den røde cirkel 
angiver en radius på 1.000 meter fra bedriften. De grønne stjerner angiver beregnings-
punkter for N depositionen, jf. tabellen ovenfor. 
 
Nærmeste naturområde omfattet af § 7 kategori 3 ligger ca. 100 meter NV for bedriften. 
Der er tale om et overdrev (O2, benævnt overdrev i tabellen, jf. kort og tabel herover).  
 

Overdrevet er tidligere blevet besigtiget med følgende beskrivelse: ”Overdrevet ligger på 
en stejl skrænt nær Aabenraa Fjord. Det afgrænses mod nord, øst og vest af krat/skov 
og mod syd af ejendommens udbringningsarealer nr. 1 og 30-8. På de stejle skråninger 
findes ”fårestier” og spredte tjørnebuske. Vegetationen er domineret af naturgræsser, 
herunder kamgræs og alm. hvene. Af urter findes bl.a. hvid anemone, alm. guldstjerne, 
håret høgeurt, kornet stenbræk, alm. brunelle og en orkidé, sandsynligvis tyndakset gø-
geurt (var kun i bladroset). På trods af forekomster af en del kulturbetingede arter som 
vild kørvel, tusindfryd, lav ranunkel, ager-tidsel og brombær, vurderes naturtilstanden at 
være god”. 
 
Der er lavet ammoniakberegninger til overdrevet, som i 8 års beregningen (”worst case”) 
viser en merdeposition på -0,3 kg N og en totaldeposition på 1,6 kg N. Beskyttelsesni-
veauet med en merdeposition på 1 kg N er dermed overholdt. 
 
Der ligger flere på kortet markerede potentielt ammoniakfølsomme skove (S1 og S2 på 
kortet herover) indenfor 1.000 meter fra bedriften. Merdepositionerne til skovene ligger 
med en værdi på 0 kg N langt under beskyttelsesniveauet, som er 1 kg N/ha, så de er 
ikke beskrevet yderligere her, og der er heller ikke lavet yderligere vurderinger i forhold 
til ammoniakdepositionen til skovene fra bedriften på Varnæsvej 559. 
 
Herudover ligger der fire moser og et lille overdrev. Disse naturområder er omfattet af § 
7 kategori 3. Da disse naturområder ligger længere fra bedriften end skoven (S1) mod 
syd (jf. kort 2 herunder), og da beskyttelsesniveauet er overhold ved skoven, er der ikke 
lavet yderligere beregninger af ammoniakdepositionen til moserne og overdrevet. 
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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. 
 
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 Varnæsvej 559. 
 
Der stilles på den baggrund ikke særlige vilkår i forbindelse med ammoniakemissionen 
fra produktionsændringen på bedriften 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 Varnæsvej 559. 
 
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, strandeng og vandhuller) indenfor 1.000 meter af bedriften, se 
kort 2 nedenfor.  
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Kort 2. Placeringen af beskyttet natur nær bedriften, som udgør centrum af den røde 
cirkel. 
Der ligger fire engområder, en strandeng og 11 mindre vandhuller samt en større sø in-
denfor ca. 1.000 meter af bedriften. Da disse naturområder er vurderet til at være min-
dre næringsfølsomme end kategori 3-natur, og da de ligger i samme afstand eller længe-
re fra bedriften end de tætteste kategori 2 og 3 områder, så vurderes det herudfra, at 
engene, strandengen og vandhullerne samt søen ikke påvirkes i negativ retning af det 
ansøgte. 
 
Vandløb 
Det nærmeste vandløb, et privat vandløb ligger ca. 75 meter nord for bedriften. Vandlø-
bene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra produktionen, 
idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde næ-
ringsstof, der udledes fra dyrkede arealer i området.  
 

 
Kort 3. Vandløb i nærheden af bedriften. 
 
Fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger og fredninger 
Der ligger ingen fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger, fredninger eller lignende i 
nærheden af bedriftens bygninger og opbevaringsanlæg. 
 
Kommuneplan 
Bedriften ligger indenfor områder udpeget som særlige økologiske forbindelser og delvist 
inden for områder udpeget som potentielle naturbeskyttelsesområder. Herudover ligger 
bedriften indenfor områder udpeget som værdifulde kystlandskaber i Aabenraa Kommu-
nes kommuneplan 15. 
 
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. 
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Anlægget ligger ca. 5,5 km NV for områdegrænsen ind til habitatområdet H84 og fugle-
beskyttelsesområdet F58 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark. 
 
Vurdering 
Da bedriften ligger langt fra Natura 2000 området (mere end 3 km), er der ikke lavet 
beregninger på merdepositionen og den totale deposition af ammoniak fra bedriften.  
Det vurderes ud fra den store afstand til Natura 2000 området, at produktionsændringen 
på bedriften ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Hostrup Sø, Assenholm Mose og 
Felsted Vestermark i negativ retning. 
Der stilles derfor ikke forureningsbegrænsende vilkår i forbindelse med ammoniakemissi-
onen fra Varnæsvej 559 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 bedriftens ammoniakemission i forhold til, hvorvidt 
dyrearternes yngle- og rasteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesom-
råde, og i forhold til hvorvidt plantearterne kan blive ødelagt, som følge 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. 
 
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. 
 
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. 
Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet gennem øget belast-
ning med næringsstoffer 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. 
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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. 
Anlægget kan tænkes at indgå i nogle arters opholdsområde, men eftersom der ikke 
fjernes gamle bygninger eller beplantning rundt om anlægget som en del af projektet, 
vurderer Aabenraa Kommune, at projektet ikke vil påvirke forholdene for flagermus i 
området. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og 
søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa 
Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet vil være velegnede som 
levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Butsnudet frø, lille vandsalamander, 
skrubtudse og grøn frø vil også kunne forekomme i området. 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 bedriften 
ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for de forekommende bilag IV 
dyrearter.  
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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8.9 Påvirkninger fra arealerne  

Udbringningsarealerne 
Fra 1. marts 2017 skal der ikke længere træffes afgørelse for udbringningsarealer i tilla-
delser, godkendelser og anmeldelser, og vilkår, der er fastsat for udbringningsarealer, 
bortfalder fra 1. august 2017.  
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9  Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere 
teknologi 

Redegørelse 
Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelsen af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder 
renere teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet, hvoraf fremgår følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektiv teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for mil-
jøet som helhed. 
 
Kravet om BAT gælder for både eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der 
søges om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring. For krav til eksisterende 
dele af anlægget skal der fastsættes en rimelig frist til at opfylde BAT-krav, der fastsæt-
tes i en miljøgodkendelse foranlediget af en udvidelse eller ændring. 
 
Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en virksomhedsty-
pe, bl.a. må anskues i forhold til virksomhedens størrelse, og om der er tale om en ny 
eller en bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands økonomiske 
forhold, der indgår i vurderingen. Fastlæggelse af BAT er generaliseret i den forstand, at 
vurderingen foretages i forhold til, hvad der i almindelighed er opnåeligt i den pågælden-
de industrisektor, jf. direktivets artikel 2, nr. 11. 
 
BAT skal i alle tilfælde anvendes med henblik på at nedbringe den samlede, miljømæssi-
ge belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor anvende teknik, der kan anses 
som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger ville være 
tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendt-
gørelsens bilag 3. Kravet om BAT kan således betyde, at næringsstoftab eller anden foru-
rening bringes ned under det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendtgø-
relsen. Det bemærkes endvidere, at kravet om BAT er uafhængigt af, om produktionen 
vil påvirke særligt sårbare områder væsentligt eller ej. Hvis anvendelse af en BAT-teknik 
– f.eks. en gulvtype – bringer husdyrbrugets forurening under beskyttelsesniveauet i 
husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3 medfører dette ikke, at BAT-teknologier i andre hen-
seender f.eks. foderteknologier alene af denne grund kan fravælges.  
 
Vilkår om BAT indebærer ikke, at der stilles krav om anvendelse af bestemte teknologier. 
Men princippet om BAT pålægger myndighederne i vilkårsfastsættelsen at lægge vægt 
på, hvad der er opnåeligt ved anvendelsen af BAT. 
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En ansøgning om godkendelse af husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 12 skal indeholde 
oplysninger om husdyrbrugets valg af BAT, jf. husdyrbrugbekendtgørelsens § 5, stk. 2, 
jf. bilag 2, pkt. G, nr. 27-28. Oplysningerne skal gives i en redegørelse med dokumenta-
tion for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forure-
nende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre 
hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal 
indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har 
undersøgt. Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om anvendelse af BAT til reduk-
tion af ammoniakemission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om, hvordan et 
eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes. Ansøger er således ansvarlig 
for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT. 
 
Af Miljøstyrelsens svar nr. 56 på Frequently Asked Questions (FAQ) fremgår, at BAT-
redegørelse i sager efter husdyrbruglovens § 12 som minimum skal indeholde følgende: 
  
Oplysninger BAT-redegørelse for § 12 
• Management 

1.  Beskrivelse af hvilke ledelses- og kontrolrutiner der anvendes for at styre 
husdyr brugets miljøforhold herunder de anvendte teknologier. 

• Anvendelse af bedste tilgængelige teknik inden for områderne: 
2. Foder 
3. Staldindretning 
4. Forbrug af vand og energi 
5. Opbevaring/behandling af husdyrgødning 
6. Udbringning af husdyrgødning 

 
Redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af, om de teknologier, der er 
valgt inden for de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT. Gennemgangen skal 
omfatte både de eksisterende og nye dele af anlægget. Redegørelsen skal endvidere in-
deholde et resumé af de væsentligste eventuelle alternativer, som ansøger har under-
søgt. I den forbindelse skal det begrundes, hvorfor der eventuelt er fravalgt løsninger, 
der er miljømæssigt bedre. Såfremt der i en eksisterende stald ikke anvendes bedst til-
gængelige staldteknologier, skal der redegøres for, hvornår stalden vil blive renoveret, 
således at den kommer til at leve op til niveauet for bedste tilgængelige staldsystem.  
  
Når det gælder svine- og fjerkræbrug skal redegørelsen på alle de nævnte 6 områder 
relateres til de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens referencedokument om 
BAT vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli 2003. F.eks. under foder-
teknologier angiver BREF-dokumentet, at fasefodring og fytasetilsætning betegnes som 
bedste tilgængelige teknik. Såfremt der ikke anvendes disse fodringsteknikker, skal det 
begrundes. 
  
For så vidt angår husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 12 er det Miljøklagenæv-
nets opfattelse, at ansøgeren skal beregne anlæggets BAT-niveau ved anvendelse af Mil-
jøstyrelsens ”Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bed-
ste tilgængelige teknik (BAT). Virkemidler til reduktion af ammoniakemissionen og for-
slag til vilkår har Miljøstyrelsen beskrevet i teknologiblade. Endvidere skal ansøger orien-
tere sig i BREF-dokumentet for svine- og fjerkræavl. 
  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT-redegørelse, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne. 
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I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet, og i hvilke afsnit redegørelse og vurdering kan findes. Vilkårene fremgår af 
afsnit 2. 
 
Tabel 39.  BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse og, vurdering  

Staldindretning Afsnit 6.1 

Foder Afsnit 6.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 6.6 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 6.1+7.2 

Affald Afsnit 6.9 

Driftsforstyrrelser og uheld Afsnit 6.11 

Opbevaring/behandling af husdyrgødning Afsnit 7 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 7 

Management Se nedenstående 

 
Management 
Den daglige drift på ejendommen står ansøger og dennes samlever for samt ansøgers 
far, samt 3-4 ansatte, da der malkes i bemandet malkestald. Det forventes, at udvidel-
sen til 406 køer giver anledning til ansættelse af 1 medarbejder mere. 
 
Spædkalvene opstaldes i kalvehytter, der er med naturlig ventilation. Spædkalvene flyt-
tes til ungdyrstalden, hvor de opstaldes i dybstrøelsesbokse og senere flyttes de over i 
senge. Kælvekvierne flyttes over i goldkostalden ved ca. 21 mdr. 
 
Når køerne afgoldes bliver de opstaldet i et staldafsnit tæt ved kælvningsboksene. Nå de 
er tæt ved kælvning kan de derved blive flyttet til en kælvningsboks (ca. en uge før 
kælvning). Herefter kan koen i ro og mag kælve. Når den har kælvet vil den blive sat ind 
i holdet med nykælvere. Her kan de fodres og observeres i højrisiko perioden, lige efter 
kælvning. 
Kalvene flyttes til en kalvehytte, der står på betonpladsen lige ved siden af ungdyrstal-
den. 
 
Der lægges stor vægt på dyrenes sundhed og trivsel: køerne trives godt ved de går ude 
om dagen 5-6 måneder om året. Ungdyrene er ude hele døgnet 5 måneder om året. 
 
I forbindelse med forsuringen bliver gyllen mere tyndflydende, hvilket bevirker at udslus-
ningen fra gyllekanaler til beholder bliver lettere. Der bruges i gennemsnit ca. ½ time om 
ugen til pasning og eftersyn af forsuringsanlægget ved normal drift. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i ansøgningen systematisk er sket en gennemgang 
af, om de teknologier, der er valgt indenfor de enkelte områder, lever op til BAT, og at 
bedriften anvender den bedste tilgængelige teknik.  
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10  Alternative muligheder og 0-alternativet  
Alternative muligheder og 0-alternativet 
Ansøgningen beskriver dels de miljømæssige konsekvenser af produktionen, dels forskel-
len i miljøpåvirkning mellem den ansøgte produktion og den produktion, der kan opret-
holdes, hvis der ikke meddeles tilladelse til produktionsændringen. 
 
Hvis der ikke kan gives godkendelse til den ansøgte udvidelse, vil bygningerne ikke kun-
ne udnyttes maksimalt, og det vil gøre ejendommen mindre rentabel. 
 
Hvis ejendommen ikke kan opnå miljøgodkendelse, vil den stille go roligt miste sin værdi 
som produktionsanlæg. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ansøger har vurderet de realistiske alternative mulighe-
der, og at det valgte alternativ er det eneste realistiske alternativ. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at 0-alternativet ikke er realistisk på nuværende 
tidspunkt. 
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
I tilfælde af, at ejendommen bliver solgt, vild er formodentlig forsat være kvæg på ejen-
dommen. Hvis produktionen mod forventning skulle ophøre, vil anlægget (stalde, gylle-
beholdere, og ensilageanlæg) blive tømt og rengjort og rester af hjælpestoffer vil blive 
bortskaffet i henhold til kommunens affaldsregulativ. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår om, at driftsherren senest fire 
uger efter at alle aktiviteter på husdyrbruget ophører, skal kontakte Aabenraa Kommune 
med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå fare for forure-
ning og gener fra de ophørte aktiviteter. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at ovennævnte tiltag er tilstrækkelige til at undgå fare for 
forurening og gener. 
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Ved det daglige opsyn og fastlagte rutiner, overvåges dyr, anlæg og diverse installationer 
og andet materiel. Slidte dele repareres eller udskiftes løbende. Det tilstræbes at udskifte 
dele på anlæg og maskiner med nyere dele der hører under betegnelsen BAT (bedre til-
gængelig teknik). Maskinparken holdes endvidere med service, og reparationer evt. ud-
skiftninger efter behov. 
 
Skraberne kører hele tiden for at holde stalden og køerne rene. Hvis den er i uorden, 
bliver der tilkaldt service, og så får bedriften er regning for det. Der føres ikke særskilt 
logbog, men regninger for service kan fremvises ved tilsyn. 
 
Kvaliteten af den leverede mælk kontrolleres hver 2. dag i forbindelse med afhentning. 
På denne måde holdes besætningens sundhed overvåget, og ansøger har ligeledes sund-
hedsrådgivning med sin dyrlæge hver anden uge, for at overvåge og optimere sundhe-
den i besætningen. Derudover er der ydelseskontrol 11 gange årligt. 
 
Der tages analyser af grovfoderet, når det er lagt i stak. Ud fra analyserne sammensæt-
tes foderplanerne i samråd med fodringskonsulenten. 
 
Der føres journal over placering af markstakke (det tegnes ind på markkortet), hvis der 
bliver behov for at lægge husdyrgødning eller foder i markstak. Det tilstræbes dog at 
dybstrøelsen køres direkte ud, og nedpløjes umiddelbart lige herefter eller opbevares på 
møddingspladsen på Frudam 26. det tilstræbes ligeledes, at alt grovfoder opbevares i 
plansiloanlægget. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der på baggrund af ovenstående og med de stillede 
vilkår til egenkontrol er taget højde for, at ejendommen i sin daglige drift lever op til lo-
vens krav og niveauet for BAT. 
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13  Bilag 
 
1. Ansøgningsskema, § 12 godkendelse, skemanr. 96897, version 2, indsendt den 28. 

juni 2017 

1.1. Ikke tekniske resumé 

1.2. Situationsplan 

1.3. Fordeling af dyr i stalde 

1.4. Afløbsplan  

1.5. Fuldmagt 

2. Konsekvensområde for lugtemission 

3. Kommentarer af den 5. oktober 2017 fra ansøger og rådgiver 

4. Aabenraa Kommunes svar på kommentarerne i bilag 3 

 
 


























































































































