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Godkendelsen 
 
Denne godkendelse meddeles i henhold til kapitel 5 i Miljø – og Energiministeriets 
bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 753 af 25. august 2001 
(miljøbeskyttelsesloven). Godkendelsen meddeles til et eksisterende kvægbrug, der 
har listebetegnelsen I 101. Virksomheden er omfattet § 28 i Miljø – og 
Energiministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004. Dette medfører, 
at virksomheden skal IPPC – godkendes. (Integreret forebyggelse og bekæmpelse 
af forurening). 
 
Da virksomheden ikke ændres eller udvides og der ikke sker en forøget forurening 
eller andre virkninger på miljøet, er virksomheden ikke omfattet bekendtgørelse af 
lov om miljøgodkendelser mv. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006. 
 

VVM (Vurdering af anlæggets virkning på miljøet) 
 
Aabenraa Kommune har vurderet at husdyrbruget ikke er omfattet bestemmelserne 
om VVM-pligt, jævnfør bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering 
af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning. 
 
Vurdering af påvirkning af Natura 2000-område 
 
Ejendommen ligger ca. 7 km. nord for det nærmeste Natura 2000-område som er 
Terkelsbøl mose. Kommunen vurderer at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000-
området væsentligt, da der ikke sker en udvidelse af dyreholdet. 
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1.0 VILKÅR 
 

1.0.1 Generelle forhold 

 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen 
Fogderupvej 19 (CHR nr. 20967242) samt Fogderup Engvej 2, (30301536), 6372 
Bylderup Bov. 
 

1.0.2 Drift og indretning 

 
• Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de 

oplysninger, der fremgår af ansøgningen af 2. august 2007, og med de 
ændringer der fremgår af godkendelsens vilkår. 

• Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres at 
båse og kalvebokse holdes tørre, samt at staldene og fodringsanlæg holdes 
rene.  

• Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at unødigt spild 
undgås i videst muligt omfang. 

• Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der 
tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 

 
Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – 
også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne 
godkendelse. 
 
Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Dato for 
retsbeskyttelsens udløb er oktober 2015. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres 
efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 40, stk. 2. 
 
Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. § 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og 
godkendelse mv. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til 
revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der 
er forløbet 8 år. Det er planlagt, at foretage den første revurdering i 2015. 
 

1.2 Årsproduktion – staldbelægning 

1.2.1 Kvæg 

 
Ejendommen har tilladelse til et dyrehold på 220 malkekøer og 350 årsopdræt 
svarende til 378,8 dyreenheder. Dette må ikke ændres hvis dette medfører forøget 
forurening.  
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1.3 Information og ændringer på virksomheden 

 
Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til 
kommunen.  
Drifts- og indretningssmæssige ændringer, der er relevante i forhold til 
godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen 
vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor rammerne 
af denne godkendelse. 
 
De 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 
vilkåerne oversættes til et sprog de forstår. 

 
 

• Denne godkendelse tager udgangspunkt i de udbringningsarealer, der 
fremgår af kortbilagne i afsnit 4 i ansøgningen, hvor der er 288,58 ha til 
rådighed.  

• Der er desuden taget udgangspunkt i afsætning af husdyrgødning til 
gylleaftale svarende 233,4 ha.   

• Der må udbringes husdyrgødning på de arealer på den pågældende bedrift 
som fremgår af afsnit 4.1 Arealer i ansøgningen. 

 

1.4 Anlæg 

1.4.1 Staldinventar- og drift 

 
• Gyllekanalerne må normalt ikke udpumpes oftere end hver 30. dag og må 

ikke foretages fredag, lørdag eller søndag. 
 
1.4.2 Dybstrøelsesstalden på Fogderup Engvej 2 
 

• Stalden skal renoveres så den har fast bund med godkendt afløb inden den 
29. oktober 2007. 

• Staldens ene gavlende skal lukkes inden den 29. oktober 2007. 
• Der skal fremsendes anmeldelse til kommunen om renovering af stalden, 

jævnfør ovennævnte. Anmeldelsen skal indeholder plantegning med afløb, 
snittegning og tegning over gavlende. 

• Alternativt ændres staldens anvendelse. Hvis dette ønskes skal der 
fremsendes anmeldelse herom inden den 29. oktober 2007. 
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1.5 Relevante vilkår ved forskellige ammoniakreducerende miljøteknologi 

 
1.5.1 Spalteskrabere i ungdyrstald 
 

• Spalterskrabere i ungdyrsstalden skal rengørese, så det sikres at gødning og 
urin hurtigt fjernes fra spaltegulvet og ledes til gødningskanalerne. 

• Spalter rengøres med spalteskrabere 2 gange dagligt. 

 1.6 Lugt 

 
• Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der 

vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget 
for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal 
indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. 

1.6.1 Vilkår vedrørende gyllebeholdere: 

 
• Gyllebeholderne skal have fast overdækning f.eks. i form af naturligt flydelag 

eller flydelag af snittet halm.  
• Etablering og kontrol af flydelaget skal føres i overensstemmelse med Skov- 

og Naturstyrelsens anvisninger. 

1.7 Vilkår vedrørende dybstrøelse 

 
1.7.1   Oplag af fast gødning og dybstrøelse: 

 
• Fast gødning inklusive dybstrøelse skal opbevares på fast bund med afløb til 

beholder. 
• Hvis der ikke sker daglig tilførsel skal stakken overdækkes med luftæt 

materiale straks efter udlægning. 
• Komposteret gødning med et tørstofindhold på mindst 30 % kan opbevares i 

marken. Komposten skal overdækkes med lufttæt materiale. 
 

1.8 Gødnings- og ensilageopbevaring 

 
• Der skal være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning svarende 

til kapacitetserklæringen og mindst til 8,2 måneder. Hvis dyrene går ude i 
sommerhalvåret kan kapaciteten nedsættes. Der skal forinden fremsendes en 
ny kapacitetserklæring, hvis der skal ske ændringer af gødningsforholdene.   

• Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til 
opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder. 
Der skal derefter gå 5 år, før ensilage igen må placeres på samme sted. 

• Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller –siloer skal fjernes løbende og 
opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener. 

 



 8 

• Kompost eller kompostlignede dybstrøelse må højest ligge samme sted i 12 
måneder og må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år. 

• I tilfælde af etablering af ensilagestak eller oplag af kompost i markstak skal 
tidspunkt og placeringen noteres på et kortbilag i driftsjournalen. 

 

1.9 Gyllehåndtering 

 
• Ved håndtering af gylle gennem ikke-faste installationer, der ikke lever op til 

§ 19 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, skal dette foretages under konstant 
opsyn, således at evt. brud straks opdages, og pumpningen i så fald kan 
afbrydes. 

• Såfremt der ved en eller flere af gyllebeholderne etableres fast pumpeudstyr, 
skal elinstallationen indrettes, så at pumpen ikke kan startes utilsigtet. 

• Hvis der monteres fjernbetjent pumpeudstyr på en eller flere af 
gyllebeholderne, skal der være monteret en anordning, der sikrer at pumpen 
slår fra automatisk, når der er pumpet, hvad der svarer til indholdet af en 
gyllevogn. Der kan alternativt etableres en anordning, som sikrer, at pumpen 
kun kan startes, når der står en gyllevogn under udløbet. 

• Omrøring af gylle i gyllebeholder må kun finde sted i forbindelse med flytning 
og udkørsel. 

 

1.10 Transport 

1.10.1 Transport af husdyrgødning 

 
• Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være 

forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle 
der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles. 

 

1.10.2 Øvrig transport 

 
• Transport af gylle må så vidt muligt kun finde sted på hverdage i tidsrummet  

(kl. 07 – 17). Tidspunktet kan i særlige tilfælde ændres. Dog kan kommunen 
kræve at tidspunktet følges hvis der kommer klager. 

• Transport af foder og øvrige hjælpemidler til og fra ejendommen må kun ske 
mellem kl. 6.00 - 16.00. Transport af dyr til og fra ejendommen skal 
fortrinsvist ske mandag til fredag i tidsrummet  (kl. 6.00 - 16.00). Op til 10 
transporter årligt kan ske på lørdage mellem kl. 9 og 12.  
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1.11 Anvendelse af anden organisk gødning 

 
• Al anvendelse i markdriften af spildevandslam, bioaske og øvrigt affald til 

jordbrugsformål, jordforbedrende midler samt øvrige produkter med indhold 
af kvælstof og fosfor skal årligt oplyses og dokumenteres overfor 
tilsynsmyndigheden. 

 

1.12 Spildevand og overfladevand 

 
• Eventuel nedsivning af overfladevand skal ske til særskilt nedsivningsanlæg 

(kræver særskilt tilladelse). 
• Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til samletank eller 

gyllesystem og anvendes i henhold til reglerne for husdyrgødning i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

 

1.13 Uheld og risici 

 
• Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til 

øjeblikkeligt at anmelde dette til: * Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende 
straks at underrette:  Tilsynsmyndigheden, Aabenraa Kommune, Teknik 
Teknik og Miljø, tlf.: 7376 7676. 

1.14 Støjkilder 

 
• Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige 

følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer: 
 

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) 
Lørdag kl. 7-14 (7 timer) 
Alle dage kl. 18-22 (1 time) 
Lørdag kl. 14-18 (4 timer) 
Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer) 
Alle dage kl. 22-7 (½ time) 
Alle dage kl. 22-7 
Maksimal  værdi 55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 55 dB(A) 

 
• Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, 

konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i 
parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.  
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• Virksomheden skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, 
hvis Aabenraa Kommune finder det påkrævet. Dokumentation for 
overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens 
omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte 
støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske 
beregningsmodel for industristøj. 

 
(Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, 
med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår nr. 1.14 ikke kan overholdes. 
Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende 
støjberegningsvejledning og foretages i punkter som forinden aftales med 
tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.)  
(I våde høstår kan behovet for tørring af korn og andre afgrøder være så stort, at 
det er nødvendigt at lade blæserne køre i døgndrift. Særligt ved køling af korn kan 
det være nødvendigt at gøre det om natten, da temperaturen om dagen er for høj 
til at der kan køles.) 
 
 

1.15 Skadedyr 

 
• Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i 

overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens 
Skadedyrlaboratorium. 

• Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for 
tilhold af skadedyr (rotter m.v.). 

 

1.16 Støv 

 

• Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget 
areal. 

 

1.17 Lys 

 
• Mellem solnedgang og solopgang skal porte der vender mod naboerne holdes 

lukkede og andre staldåbninger afskærmes for at reducere lysgenerne for 
omboende. Portene kan dog åbnes kortvarigt ved ind- og udkørsel.  
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1.18 Oplag af olie, affald, pesticider og øvrige kemikalier 

1.18.1 Olie 

 

• Olietanke skal stå på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, og 
som minimum være overdækket med et halvtag.  

• Opbevaring af diesel / fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i 
en typegodkendt beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, 
således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, 
kloak, over-fladevand eller grundvand. 

• Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, 
enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der 
ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.  

• Olie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for 
forurening. 

• Inden etablering af ny tank skal kommunen underrettes. I følge 
olietankbekendtgørelsen skal kommunen stille 25 standardvilkår, når der 
etableres en olietank på en listevirksomhed.  

 

1.18.2 Affald 

 
• Affald skal opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativer.  
• Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Det gælder dog 

ikke afbrænding af affald, der er tilladt i medfør af kommunernes 
affaldsregulativ (haveaffald og skovaffald). 

• Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares 
utilgængeligt for uvedkommende. Affaldet skal bortskaffes efter kommunens 
regulativer. 

• Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares under lufttæt 
materiale og placeres på fast bund. Der må i tidsrummet indtil afhentningen 
ikke opstå uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr. 

 

1.18.3 Sprøjtemidler og medicin 

 
• Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "særligt affald" 

og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af 
affald. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares sammen med levnedsmidler 
eller foderstoffer. 

• Lægemiddelrester og brugte kanyler skal bortskaffes via autoriserede kanaler 
som f.eks. kommunale modtageordninger. Ved særlige forholdsregler for 
bortskaffelse af lægemidler, vil det fremgå af indlægssedlen i pakningen.  
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• Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler må ikke ske ved 
direkte opsugning fra søer, vandløb eller brønde ved vandløb.  

• Hvis markvandingsanlæg benyttes til påfyldning af vand til opblanding af 
sprøjtemidler, skal fredningsbæltet i markvandingstilladelsen overholdes. 

• Marksprøjte og lignende der har været brugt i forbindelse med sprøjtning må 
ikke rengøres og skylles nærmere end 300 m fra vandforsyning til 
drikkevandsformål samt 30 m fra overfladevand og dræn. 

• De arealer der tidligere år har været anvendt til påfyldning, rengøring og 
skyldning af sprøjteudstyr, må ikke benyttes igen før efter mindst en 
vækstsæson.  

• Alternativet etableres en plads til påfyldning, rengøring og skyldning af 
sprøjteudstyr. Pladsen skal i givet fald godkendes af kommunen før den 
etableres. 

• Medicinrester og rester af sprøjtemidler samt emballage skal bortskaffes 
efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald, herunder 
reglerne om olie- og kemikalieaffald. 

 
1.19  Arealanvendelse   
 
1.19.1 Udbringning af husdyrgødning 
 

• Husdyrgødning skal udbringes i henhold til reglerne i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen samt god landmandspraksis. 

• Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer skal det 
nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer. 

• Udbringning skal ske i henhold til vedlagte procedure for udbringning af gylle 
med maskinstationsarbejde på side 17. 

1.20 Bedste tilgængelige teknik / Renere teknologi 

 
• Der skal foretages fornøden forureningsbegrænsning på basis af principper 

om bedst tilgængelig teknik til nedbringelse af eventuelle gener fra stalde og 
gødningsopbevaringsanlæg. 

• Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, 
at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. 

• Anlæg der er særligt energiforbrugende, f.eks. ventilations- og 
mælkekøleanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører 
energimæssigt optimalt. 

• Mælkekøleanlægget skal kontrolleres og vedligeholdes én gang årligt så det 
altid kører energimæssigt optimalt.  
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1.21 Egenkontrol vilkår 

 
• Der skal på bedriften foretages et energieftersyn af et energiselskab eller -

konsulent, hvor de energiforbrugende processer i virksomheden gennemgås. 
Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og evt. konkrete 
energispareforslag. Rapporten skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest 
den 31. december 2008. 

• Der skal på bedriften føres en driftsjournal med oplysninger om forbrug af el, 
vand og foder (ikke ensilage). Driftsjournalen forevises kommunen på 
forlangende. 

 
 

• Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, 
forpagtnings - og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) m.v. 
opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende. Disse 
oplysninger fremgår af gødningsregnskab og ansøgning om enkelt-
betalingsordning. 

 
 
 
 
 

 
 

Aabenraa Kommune den 12. september 2007 
 
 
 

Venlig hilsen 
 
 

Jørn Nissen Petersen 
Miljøsagsbehandler 

Miljø og Natur afdelingen 
 

Aabenraa Kommune 
Plantagevej 4, 6330 Padborg 

www.aabenraa.dk 
Telefon nummer (direkte) 7376 7283 
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Procedure for udbringning af gylle med maskinstationsarbejde 
 
For at sikre at vilkårne for udbringning af gylle overholdes, skal følgende forhold 
tillige overholdes: 

 
• Efter udkørsel skal evt. jord mv. på vejarealer fejes op. 
• I forbindelse med transport af gylle, skal køreveje jf. kortbilag så vidt muligt 

benyttes. 
• 2-meter bræmmer til vandløb skal overholdes, jf. kortbilag. Bræmmer 

udregnes på følgende måde: 
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 Miljøteknisk vurdering 
 
Fogderupvej 19 
 
Ejendommen er beliggende i landzone i et område hvor der drives landbrug. 
Nærmeste nabo til ejendommen er Fogderupvej 21, hvor afstanden er 140 m. 
Naboejendommen er en vognmandsforretning uden landbrugspligt. Da 
afstandskravet på 50 m til nærmeste nabobeboelse er overholdt vurderer 
kommunen ikke, at den eksisterende drift vil medfører væsentlige mere gener.  
 
Fogderup Engvej 2 
 
Ejendommen er beliggende 50-100 m syd for Fogderupvej 19. Nærmeste nabo er 
Fogderupvej 22, som ligger 75 m mod vest. Stalden har ikke fast bund og åben i 
den ene gavlende. Dermed har staden svært ved at overholde vilkårne i pkt.  1.6 
(lugt), 1.14 (støj), 1.15 (skadedyr), 1.16 (støv) og 1.18 (lys).  
 
Kommunen har med vedtagelse af denne miljøgodkendelse stillet vilkår i pkt. 1.4.2 
om, at stalden renoveres så den kan overholde de øvrige vilkår i denne god-
kendelse og dermed nedbringe eventuelle miljø – og nabogener. 
 
Øvrige miljøforhold 
 
Antallet af gylletransporter på ca. 285 pr. år vil ikke stige i forbindelse med denne 
godkendelse. På den baggrund og ved indførelse af precedurer for udbringning af 
gylle vurderer kommunen ikke, at udbringning af gylle vil give anledning til  
væsentlige problemer. 
 
De øvrige miljømæssige forhold i forbindelse med virksomhendens drift herunder 
virksomhedens: 
 

• Indretning af drift, 
• gødningshåndtering, 
• logbog over flydelagts tilstand, 
• opbevaring og bortskaffelse af affald, 
• egenkontrol, 

 
samt andre generelle forhold vil blive kontrolleret ved miljøtilsyn. Der vil normalt 
blive ført et samlet tilsyn med virksomheden hvert 3 år. Herudover kan der komme 
ekstraordinære tilsyn.  
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Kommunens vurdering 
 

Kommunen har vurderet de indsendte oplysninger og finder, at der kan meddeles 
miljøgodkendelse efter miljølovens § 33, da det findes godtgjort: 

 
• at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge 

og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. 
 

Ved vurderingen af, om virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til 
at forebygge og begrænse forureningen, er der lagt særlig vægt på: 

 
• at mulighederne for at begrænse energi- og råvareforbruget er udnyttet,  
• at affaldsfrembringelse undgås, 
• at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige 

miljømæssige gener for de omboende.  
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Klagevejledning 
 
Godkendelsen er truffet i henhold miljøbeskyttelsesloven, bekendtgørelse nr. 1640 
af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomheder samt ændring af 
bekendtgørelsen nr. 168 af 21. februar 2007. 
 
Godkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.  Er afgørelsen offentlig 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.  Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Evt. klage sendes til: 
Aabenraa Kommune, Plantagevej 4, 6330  Padborg, post@aabenraa.dk 
der videresender klagen til: 
Miljøklagenævnet, mkn@mkn.dk  
 
Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 
efter at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort,  jf. § 90. 
 
 
Et kopi af denne godkendelse er sendt: 
 

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité : Per Kleis Bønnelykke 

(kleis@mail.dk) og Ulla Lendal (lendal@nypost.dk) 
• Dansk Ornotologisk Forening, natur@dof.dk  
• DOF-Sønderjylland, Per Janfelt, Jørgensgaard 52, 6200 Aabenraa, 

perjanfelt@gmail.com  
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 

6760 Ribe, syd@sst.dk  
• Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, info@ecocounsil.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 18 

Orientering om anden lovgivning. 
 
Lovgrundlag 
 
Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1157 af 22. december 2006 
(Miljøbeskyttelsesloven) 
 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af 
listevirksomheder. (Godkendelsesbekendtgørelsen) 
 
Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening. 
 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1572 af 20. december 2006 om lov om 
miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug. 
 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og 
dyrehold for mere end 3 dyreenheder, ensilage m.v. 
 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1696 af 19. december 2006 om tilladelse og 
godkendelse af husdyrbrug. 
 
Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1152 af 23. november 2006 om 
husdyrhold og arealkrav m.v. 
 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler. 
 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1635 af 13. december 2006 om genanvendelse 
af retsprodukter og jord til bygge- og anlægsformål. 
 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald. 
 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1667 af 14. december 2006 om 
spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 
 
 
Relaterede lovgrundlag 
 
 
Regionplan for Sønderjyllands Amt for perioden 2005-2016 
 
Vejledning om tilladelse og miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug nr. 1027 / 2007. 
 
Lov om landbrugsejendomme nr. 60 af 19. januar 2007. 
 
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5 fra 1993 om beregning af ekstern støj fra 
virksomheder. 
 
Vejledende retningslinier fro vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, 
2 udgave 2002, udgivet af FMK. 
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Ansøgningsskema
Skemanummer: 3173

Version: 1

Dato: 02-08-2007

Navn I/S Enggaard

Adresse Fogderupvej 19, 6372 Bylderyp-Bov

Telefon 74647318

Mobil 74647318

E-Mail enggaard@thomsen.mail.dk

Kort Beskrivelse
Fogderupvej 19, IPPC.
Selv om der er tale om en IPPC-godkendelse, der skal behandles efter Miljøbeskyttelsesloven, har ansøger valgt at indtaste dyrehold og arealer i
www.husdyrgodkendelse.dk.

Total DE Kvæg Total DE Fjerkræ og andre dyr Total DE Svin

Nudrift 373,90 DE 0 DE 0 DE

Ansøgt 373,90 DE 0 DE 0 DE
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1. Oplysninger om ansøger- og ejerforhold

1.1. Ansøger
Navn I/S Enggaard

Adresse Fogderupvej 19, 6372 Bylderyp-Bov

Telefon 74647318

Mobil 74647318

E-Mail enggaard@thomsen.mail.dk

1.2. Konsulent
Navn Ulla Refshammer Pallesen

Adresse Peberlyk 2, 6200 Aabenraa

Telefon 74365043

Mobil 61558262

E-Mail urp@landbosyd.dk

1.3. Kontaktperson på bedriften
Navn Niels Christian Thomsen

Adresse Fogderupvej 19, 6372 Bylderup-Bov

Telefon 74647318

Mobil 74647318

E-Mail enggaard@thomsen.mail.dk

1.4. Bedriftoplysninger
Navn Unavngivet bedrift

Adresse Fogderupvej 19, 6372 Bylderup-Bov

CVR 20967242

1.5. Yderligere oplysninger
Kort Beskrivelse
Fogderupvej 19, IPPC.
Selv om der er tale om en IPPC-godkendelse, der skal behandles efter Miljøbeskyttelsesloven, har ansøger valgt at indtaste dyrehold og arealer i
www.husdyrgodkendelse.dk.
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Ikke teknisk resume af de miljømæssige konsekvenser
Dyreholdet er på ansøgningstidspunktet registreret til et dyrehold på 220 malkekøer og 350 opdræt, svarende til 373,8 DE.

Til udbringning af gyllen fra kvægholdet og fra bedriftens øvrige produktioner er der et samlet areal på 288,58 ha til rådighed. Heraf ejes de 218,8
ha af Niels Christian Thomsen, de 69,95 ha ejes af Tina Thomsen og der er indgået en gylleaftale på 120 DE. I 2006/2007 er der desuden til dato
leveret gylle til en gylletransportør svarende til 206,7 DE.

Kapacitet til opbevaring af gylle og regnvand er på ca. 8,2 måneder og der er en måneds ekstra kapacitet i forhold til udkørselstidspunkterne.

Stalden til opdræt på Fogderupvej 19 lejes fremadrettet af Tina Thomsen. Tina ejer også bygningerne på Fogderup Engvej 2 og ungdyrene sælges
fremadrettet til Tina (CVR-nr. 30301536). Ungdyrene kommer derfor til at fremgå af Tina’s mark- og gødningsplan og arealerne til Fogderup Engvej
kommer også til at ligge heri. Da kommunen hidtil har behandlet ejendommene under et miljømæssigt, medtages hele dyreholdet i denne
ansøgning.

Kravet til ejet jord er for en produktion på 373,8 DE på 46,1 ha og kan nemt opfyldes med bedriftens ejede udbringningsareal på 218,8 ha.

De største potentielle gener for naboer vil være fra lugt, støj og transport. Da ejendommen ligger i udkanten af den samlede bebyggelse og der
stort ser ikke køres gennem bebyggelsen, vurderes generne dog at være begrænsede.

De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er fuglebeskyttelsesområdet Terkelsbøl mose (ca. 7 km fra staldanlægget) habitatområdet
Bolderslev Skov og Uge Skov (ca.11 km fra staldanlægget) og fuglebeskyttelses- og habitatområdet Kongens mose og Draved skov (ca. 12 km fra
staldanlægget).
Ca. 1.200 m mod øst ligger det nærmeste naturareal, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er tale om en mose på godt 8 ha. Der er
desuden mindre vandhuller fra ca. 360 m fra staldene. Ingen af arealerne er § 7 arealer.
Nærmeste § 7 areal jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug ligger ca. 12 km øst for ejen-dommen. Der er tale om nogle overdrevsarealer
på i alt ca. 3 ha sydvest for Søst Skov.

Starttidspunkt for byggeriet 13-07-2007

Sluttidspunkt for byggeriet 13-07-2007

Starttidspunkt for driften 13-07-2007

Beskrivelse af datoerne
Da der er tale om godkendelse af eksisterende kvægbrug omfattet af den danske implementering af IPPC-reglerne, er anlægget bygget og driften i
gang. Til orientering kan oplyses, at der er planer om at udvide kvægbruget og bygge nye stalde på ejede arealer nord for ejendommen.
Kvægbruget skulle have søgt om miljøgodkendelse af dyreholdet i 2003 jf. overgangsbestemmel-serne i Godkendelsesbekendtgørelsen.
Landmanden har ikke været klar over dette og kommunen har glemt at informere herom. Derfor ansøges nu. Eftersom der ikke bygges og driften
er i gang – og der skal angives en dato, fremgår datoen for fremsendelsestidspunktet i ovenstående datofel-ter.

Oplysninger om biaktiviteter
Der foregår ingen biaktiviteter på ejendommen.
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2. Oprettede Anlæg

1. Anlæg - Husdyrbrugets samlede anlæg
Lokalisering og landskab
Ejendommen er placeret i udkanten af en samlet bebyggelse i landzone og der er derfor en poten-tiel risiko for, at driften af husdyrbruget kan
medføre gener for beboerne i den samlede bebyggel-se.
Da der udelukkende er tale om godkendelse af eksisterende drift – og dermed ingen udvidelse af dyreholdet - er der ikke overvejet alternative
placeringer. Der arbejdes dog med planer om at ud-flytte produktionen. Hvis udflytningen kan gennemføres som planlagt, bliver staldene på
Fogderup Engvej 2 nedlagt og fremover bliver der ingen transport af dyr mellem staldanlæg på offentlig vej.
Med hensyn til oplysning om placering i forhold til naboer, natur mv. se under punkterne ”Generelle afstandskrav” og ”Landskabelige hensyn”.

Der er ikke andre ejendomme med husdyrproduktion indenfor 300 m. Nærmeste ejendom med en husdyrproduktion på mere end 75 DE er
Fogderupvej 17, ca. 440 m vest for malkekvægstalden og ca. 700 m fra den samlede bebyggelse i Fogderup.

Bygningsbeskrivelse: Se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.

Gyllebeholder på 3.260 m³: Muleby elementbeholder i rød/gule søstenselementer, ca. 2 m over terræn, ingen overdækning, ingen afskærmende
beplantning.

Gyllebeholder på 1.200 m³: Muleby elementbeholder i grå beton, ca. 2 m over terræn, ingen over-dækning, ingen afskærmende beplantning.

Fodersiloer: En 24 m³ silo til kraftfoder ved malkekvægstalden.

Mælketank på 3.500 l beklædt med røde stålplader.
Stalde, gyllebeholdere, andre bygninger, relevante dræn og afløb, befæstede arealer, adgangs- og transportveje, drikkevandsboringer mv.
fremgår af vedlagte bilag.

Der er ingen møddingsplads. Dybstrøelse køres direkte i mark og pløjes ned. Hvis der i en periode ikke kan køres direkte ud, oplagres
dybstrøelse på pladsen ved kalvehytterne.

Der er ingen nedgravede olietanke på ejendommen.

På bedriftens arealer er der p.t. 3 markvandingsboringer med tilladelse til i alt 133.000 m³/år.

Der er opsat en halogenspot ved porten ind til siloladen mod syd. Spottet vil ikke kunne ses fra nabobeboelser pga. at bygninger afskærmer.

Der er etableret nord-sydgående læhegn øst umiddelbart øst og vest for staldanlægget på Fogderupvej 19.

Generelle afstandskrav
Afstande: Se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.
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Landskabelige hensyn
Afstande til følsom natur (§ 7) samt afstande til andre natur- og kulturområder på bedrifternes area-ler og gylleaftalen med Peter Andersen
(Kilde Danmarks Miljøportal og kortbilag til regionplan 2001-2012):

Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser: Bygningerne og arealer ligger udenfor udpegningen ”Område med naturinteresser”,
”Særligt næringsfattige naturarealer” og ”Naturområder”.

Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug: Der er ca. 12 km til nærmeste udpegede § 7 areal. Arealet ligger øst for
ejendommen. Der er tale om nogle overdrevsarealer på i alt ca. 3 ha sydvest for Søst Skov.

Natura 2000: Der er ingen bygninger eller arealer indenfor natura 2000. De nærmeste internatio-nale naturbeskyttelsesområder er
fuglebeskyttelsesområdet Terkelsbøl mose (F 62) (ca. 7 km fra staldanlægget) habitatområdet Bolderslev Skov og Uge Skov (H 85) (ca.11 km
fra staldanlægget) og fuglebeskyttelses- og habitatområdet Kongens mose og Draved skov (F 61 og H 88) (ca. 12 km fra staldanlægget).

Områder med landskabelig værdi: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen ”Værdifulde kystlandskaber”.

Uforstyrrede landskaber: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Nogle af arealerne ligger inden for udpegningen.

Områder med særlig geologisk værdi: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpeg-ningen.

Rekreative interesseområder: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningerne: ”Fritidsområder”, ”Nye og Eksisterende
sommerhusområder”, ”Arealudlæg til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål”.

Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer: Der er hverken bygninger eller area-ler indenfor udpegningerne.

Kirkeomgivelser: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen ”Kirkelandskaber”.

Kystnærhedszonen: Der er hverken bygninger eller arealer ligger indenfor udpegningen.

Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering: Der er ingen bygninger indenfor udpegningerne VMP II og øvrige lavbundsarealer. Nogle enkelte
arealer ligger i lavbundsareal – disse arealer lig-ger ikke i opland til fosforbelastede oplande til internationale naturbeskyttelsesområder.

Skovrejsningsområder: Der er bygninger indenfor udpegningen. Nogle få af arealerne ligger in-denfor udpegningen.

Fredede områder: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen.

Beskyttede naturarealer (§ 3): Ca. 1.200 m mod øst ligger det nærmeste naturareal, der er be-skyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er tale
om en mose på godt 8 ha. Der er desuden min-dre vandhuller fra ca. 360 m fra staldene.

Strandbeskyttelseslinie: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen.

Klitfredningslinie: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen.

Skovbyggelinie: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen.

Sø- og åbeskyttelseslinie: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Et af arealerne til gylle-aftalen med Peter Andersen ligger inden for
åbeskyttelseslinien til et tilløb til Arnå.

Kirkebeskyttelseslinie: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen.

Fortidsmindebeskyttelseslinie: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen.

Beskyttede sten- og jorddiger: Et af de ejede arealer ved Ravsted og et areal ved Kassø ligger op til et beskyttet dige. Et af gylleaftalearealerne
ved Alslev ligger ligeledes op til et beskyttet dige.

Boligområder/byzone/sommerhusområde: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor områ-derne. Nærmeste større byer (byzonestatus) er
Bedsted, der ligger ca. 5 km mod nordvest og Bol-derslev og Hjordkær, der ligger ca. 7-8 km mod sydvest og vest.

Energi
Stuehuset opvarmes med genvundet varme fra mælkekøling – er der behov for yderligere opvarm-ning suppleres med elvarme (sjældent
nødvendigt).
Forbruget af dieselolie er til begge bedrifter, dvs. inklusiv driften af Løgumklostervej 82 og 103. Diesel benyttes til traktorer, markmaskiner,
fodervogn mv.

Energibesparende foranstaltninger
Lyset i staldene tændes og slukkes efter behov. Ved udskiftning af lysstofrør i stalde opsættes lavenergilysstofrør.
Varme fra mælkekøling genvindes og varmen benyttes til opvarmning af både stuehuset på Fogderupvej 19 og Fogderup Engvej 2 samt til at
varme vand til rengøring i malkestald.

Vand
Se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.

Vandbesparende foranstaltninger
Der er drikkekar til køerne. Vandet skiftes ca. 1-2 gange om ugen efter behov. Maskiner vaskes med højtryksrenser.

Døde dyr
Døde dyr opbevares fremover på betonspalter og overdækket med presenning indtil afhentning sker. Placering fremgår af situationsplan.
Pladsen ligger i skygge fra hegn og bygninger det meste af dagen. Pga. pladsens placering er ingen naboer generet i forbindelse med
opbevaring og af-hentning af døde dyr. Daka afhenter ca. 30 gange om året efter behov.
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Fast affald
Se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.

Olie- og kemikalieaffald
Se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.

Management
Der lægges stor vægt på godt management og god staldhygiejne. Ved at strø godt med savsmuld i sengebåsene og give rigeligt med strøelse i
dybstrøelsesstalden skabes et tilpas miljø for dyrene. Der ønskes dog at give dyrene bedre pladsforhold. Derfor er der planer om at søge om
miljøgod-kendelse til udvidelse og nybyggeri, som bl.a. vil give dyrene bedre plads.

Egenkontrol
Der føres ingen skriftlig opgørelse over egenkontrol (bortset fra logbog over flydelag på gyllebeholderne). Ejendommen leverer mælk til Arla og
følger derfor Arlagårdens retningslinier. Ejendommen får ca. hvert andet år besøg af Arlagården.

Ansøger har ingen umiddelbare forslag til egenkontrol. Så vidt muligt vil det gerne undgås, at skul-le føre udførlige driftsjournaler. Der bruges
ikke flere end de nødvendige ressourcer i form af råvarer, hjælpestoffer, energi osv.

Opsummering
Total DE Kvæg Total DE Fjerkræ og andre dyr Total DE Svin

Nudrift 373,90 DE 0 DE 0 DE

Ansøgt 373,90 DE 0 DE 0 DE

1.1. Ejendom - Unavngivet Ejendom

Generelt
Ejendomsnummer 5800012586

CVR/P 1004612091

Antal andre husdyrbrug >75 DE indenfor 300 meter 0

Matrikler
Ejerlav Matrikelnummer

Foverup, Ravsted 164

Foverup, Ravsted 168

Foverup, Ravsted 99

Foverup, Ravsted 169

Foverup, Ravsted 5

CHR numre
Ingen CHR numre

Spildevand
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Spildevandsmængde
Spildevand fra bedriften består primært af vand fra rengøring af malkeanlæg, vaskevand, vand fra vaskemaskine til klude, drikkevandsspild
og overfladevand fra den befæstede plads til kalvehytter mv. Spildevandet ledes til gyllebeholder.

Den befæstede plads til kalvehytter anvendes desuden ved vask af maskiner. Pladsen er på ca. 1.100 m²

Generelt vaskes markmaskiner en gang om året, mens øvrige mobile maskiner vaskes ca. 4 gange om året (fodervogn, gummiged,
minilæsser, traktor mv.). Mængden af spildevand herfra vurderes at være maksimalt 25 m³ pr. år.

Mængden af vand fra vask af malkeanlæg og mælketank skønnes at være mindre end de i kapaci-tetsberegningen indregnede 3.000 l pr.
malkeko.

Tagvand fra de eksisterende og nye bygninger ledes til grøft vest for ejendommen.

Vand fra vask af malkeanlæg og mælketank indeholder rengøringsmidlerne Hypracid og Hyproclor (midlerne er godkendt til økologiske brug).
De nævnte midler vil kunne blive ændret jf. den generelle udvikling og markedsmekanismer.
Desuden benyttes alm. maskinvaskemiddel til tøj til vask af patteklude.

Spildevand fra stuehusene ledes til septiktanke (se bilag). Spildevandsmængden skønnes at være maksimalt 600 m³/år fra de to huse
samlet.

Spildevandsmængder: se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.

Spildevand tilledt gyllebeholder
Jf. standardkapacitetsberegning er der ca. 22,81 m³ gylle/ko, heri er inkluderet 100 l drikkevand-spild og 3.000 l rengøringsvand pr. ko. For
opdræt regnes der med 6,91 m³ pr. opdræt over 6 mdr., heri er inkluderet 300 l drikkevandsspild pr. opdræt. Sammen med vand fra den
befæstede plads ledes det til gyllebeholder. I praksis er vandmængderne dog nok en del mindre. Vandforbruget til rengøring af malkestald og
malkeanlæg er således kun skønnet til ca. 430 m³.

Se endvidere punktet ”Spildevandsmængde”.

Spildevand afledning
Se punktet ”Spildevandsmængde”.

Transport

Beskrivelse af transport
Antal transportet: Se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.

Tidspunktet for afhentning af mælk afhænger af mejeriets køreplaner og kan derfor skifte.
Der tages græsslet sidst i maj og først i juli. Helsæd høstes sidst i juli og 3. og 4. græsslet ligger midt i august måned og i oktober måned.
Majs snittes og køres hjem i oktober måned.

Kørselsveje i forbindelse med gylleudkørsel fremgår af kortbilag. Øvrig transport vil ske ad samme veje og i øvrigt på landevej. På
nuværende tidspunkt flyttes endvidere dyr til og fra Løgumklostervej 82 og 103 (se kort bilag).
Knap halvdelen af udbringningsarealerne ligger umiddelbart op ad ejendommen – til disse arealer køres der ikke eller meget begrænset på
offentlig vej.
Der vil blive kørt gennem Fogderup og Ravsted. Da det er på landevej, forventes kørslen ikke at genere naboer mere end den øvrige kørsel
på vejene.

Risici

Redegørelse for mulige uheld
Skulle uheldet være ude og fx en af gyllebeholderne bryder sammen og gyllen løber ud på marken, vil en del af gyllen kunne sive ned i
jorden. Da arealerne ikke er drænede, vil der ikke kunne ske en akut forurening af vandløb eller søer. Det vurderes, at der er ekstrem lille
sandsynlighed for, at dette vil kunne forekomme. Gyllebeholderne er omfattet af tiårsbeholderkontrolordningen og eventuelle fejl og mangler
udbedres løbende. Der er desuden ingen afløb i nærheden af gylletankene og det tjekkes, om der er plads i gylletanke, før der overpumpes.
Der er ikke hældning direkte ned til vandløb eller hav (terrænet ved gyllebeholderne) og afstanden til nærmeste vandløb er ca. 500 m.

Det kan selvfølgelig ikke garanteres, at der ikke kan ske et uheld, så en gyllevogn vælter eller der kommer skybrud efter gylleudbringning.
Generelt køres der hensigtsmæssigt og vejret vurderes før udbringning, så sandsynligheden for disse uheld er meget små. 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 til-kaldt.

Olietanken til diesel er blevet udskiftet med en ny typegodkendt olietank. Tanken står p.t. på stabilgrus areal udenfor porten til siloladen (mod
nord).
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Minimering af risiko for uheld
Ved omrøreren er der monteret en pumpe, der pumper gyllen over i gyllebeholderen. Pumpen er indstillet, så der maksimalt kan pumpes en
time ad gangen (ca. 200 m³) før pumpen automatisk slår fra. Pumpen aktiveres vha. en knap ved omrøreren og pumpen. Gyllen fra
forbeholderen ved ungdyrstalden pumpes vha. en traktorpumpe.

Der er monteret 2 afbrydere i forbindelse med omrører og gyllepumpe til overpumpning af gylle til gyllebeholder ved løsdriftsstalden fra 2003.
Den ene afbryder sidder ved omrøreren og den anden sidder i stalden på stålbuen tættest ved. I forbindelse med overpumpning kan der
maksimalt over-pumpes 100 m³ gylle ad gangen – knappen skal aktiveres igen for at pumpe yderligere 100 m³.

Da der ikke er nogen stejle arealer ned til vandløb og lignende og markerne heller ikke er drænet, er der ikke behov for særlige
instruktionsplaner til personale vedrørende markkørsel.

Spildolie opbevares i siloladen. Dunke med spildolie stilles i en tom olietromle ind til aflevering. Der er fast bund i laden, således at spild kan
opsamles med kattegrus eller savsmuld, hvis der ved et uheld spildes olie.

Minimering af gene og forurening ved uheld
Se punktet ”Minimering af risiko for uheld”.

Støjkilder

Beskrivelse af støjkilder
På grund af afstand til naboer vurderes støj fra produktionsanlægget ikke at give anledning til egentlige gener for naboer. De væsentligste
støjkilder er:

Støj fra traktorpumpe ved overpumpning af gylle til beholder på Engvej (støjkilde traktor ved forbeholder)
Støj fra dyrene i forbindelse med fodring (støjkilde = dyrene i staldene).
Støj ved blanding af foder (støjkilde = blandevogn - der blandes i siloladen).
Støj fra malkeanlæg og kompressor (støjkilder placeret i malkekvægstald).
Støj fra maskiner i forbindelse med markarbejdet (støjkilde = diverse maskiner).
Transporter til og fra ejendommen (støjkilde = lastbiler, mælkebil, hjemkørsel af majs og græsslet mv.).

Det vurderes, at det kun er traktorpumpen, dyrene og kørsel, der kan høres af naboer.

Driftsperiode for støjkilder
Driftsperioder: Se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.

Der køres et læs foder til Løgumklostervej 82 og 103 hver morgen.

Som nævnt under punktet ”Transporter” vil støj fra transporter hovedsageligt forekomme indenfor normal arbejdstid) – dog kan der i
forbindelse med høst og ensilering forekomme transporter i af-tentimerne og nattetimerne.

Tiltag mod støjkilder
Der er ikke fortaget særlige tiltag for at dæmpe støjkilder. Dette er ikke skønnet nødvendigt pga. støjkildernes art, placering og afstanden til
naboerne.

Skadedyr

Generel bekæmpelse af skadedyr
Se under punkterne ”Fluegener” og ”Rottebekæmpelse”.

Fluegener
Ansøger vurderer, at der ikke er store problemer med fluer på ejendommen. Dels strøs Staldosan F i staldene og der anvendes smøremiddel
i kalvehytter, dels tager stærene en del fluer. Hvilket middel der anvendes, afhænger af udbud – der benyttes dog altid et godkendt middel.

Rottebekæmpelse
Der er ikke observeret problemer med rotter. Ejendommen får regelmæssigt besøg af kommunens skadedyrsbekæmper.

Kemikalier

Pesticider og sprøjteudstyr
Påfyldning af sprøjte foregår fra markvandingsboring. Først fyldes tanken med vand og herefter tilsættes midlet. Der er derfor ingen risiko for
forurening af boringen. Der er en ekstra vandtank på sprøjten, så tanken skylles i marken og skyllevandet spøjtes ud som en del af
markbehandlingen.

Oplag af olie og kemikalier
Der oplagres maksimalt 200 l Round Up ad gangen. Tromlen står i forrummet til siloladen.

Der er en dieselolietank på 5.900 l på ejendommen. Tanken er opstillet på nordsiden af siloladen. Tanken er fra Thyholm Olieservice, er
fremstillet i 2007 og har nr. 0424682 og godkendelsesnummeret er 51-5023. Tanken er på ben og er placeret på stabilgrus.

Ensilageopbevaring
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Ensilage og foderopbevaring
Ensilage opbevares dels i indendørs plansiloer i siloladen og dels i markstak forskellige steder rundt omkring ejendommen (varierer fra år til
år).
I siloladen opbevares desuden mineraler, rapskager, valset hvede og fedt. Melasse opbevares i en tank, der er opstillet på nordsiden af
malkekvægstalden. Halm opbevares i stak på marken eller i depot (hidtil på Løgumklostervej 82 og Fogderup Engvej 7).
Det vurderes, at håndtering af ensilage og foder ikke giver væsentlige støvgener for omgivelserne.

Diverse

Lysforhold
Udvendig belysning er beskrevet under punktet ”Lokalisering og landskab”.
Lyset i staldene og malkecentret er tændt efter behov. Der er ikke installeret automatisk tænd og sluk funktion.
Pga. afstand til naboer, vurderes det, at naboer ikke er generet af lys fra anlægget.
I forbindelse med høst kan det dog forekomme, at maskinerne kører med lys i aften og nattetimer.

Foranstaltninger ved ophør af produktion
I forbindelse med ophør af husdyrproduktion, vil der enten ske det, at ejendommen overdrages med alt indhold til en anden husdyrproducent
- ellers vil anlægget blive tømt for dyr og gødning, og rester af kemikalier samt andet affald vil blive bortskaffet iht. kommunens
affaldsregulativ.

1.1.1. Staldafsnit - Eksisterende kostald

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger
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Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Ansøgt

Generelt

Rengøring desinficering

Overbrusning af svinestalde

Ventilation
Naturlig ventilation Nej

Driftseffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Højde på afkast 0,00m

Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
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NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Malkekøer og opdræt, tung race
Malkeko, tung race, Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)

Nudrift
Antal dyr 220

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 0,00 måneder

Alder ud 0,00 måneder

Ansøgt
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Antal dyr 220

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 0,00 måneder

Alder ud 0,00 måneder

1.1.2. Staldafsnit - Eksisterende stald til opdræt

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
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NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Ansøgt

Generelt

Rengøring desinficering

Overbrusning af svinestalde

Ventilation
Naturlig ventilation Nej

Driftseffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Højde på afkast 0,00m

Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Side 15 af 59



husdyrgodkendelse.dk Skema 3173

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Malkekøer og opdræt, tung race
Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Sengestald med fast gulv

Nudrift
Antal dyr 154

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 14,00 måneder

Alder ud 25,00 måneder

Ansøgt
Antal dyr 154

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 14,00 måneder

Alder ud 25,00 måneder

2. Malkekøer og opdræt, tung race
Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Sengestald med fast gulv
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Nudrift
Antal dyr 35

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 3,50 måneder

Alder ud 6,00 måneder

Ansøgt
Antal dyr 35

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 3,50 måneder

Alder ud 6,00 måneder

3. Malkekøer og opdræt, tung race
Småkalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet)

Nudrift
Antal dyr 35

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 1,00 måneder

Alder ud 3,50 måneder

Ansøgt
Antal dyr 35

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 1,00 måneder

Alder ud 3,50 måneder
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1.1.3. Staldafsnit - Dybstrøelsesstald Engvej 6-10 mdr.

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
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NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Ansøgt

Generelt

Rengøring desinficering

Overbrusning af svinestalde

Ventilation
Naturlig ventilation Nej

Driftseffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Højde på afkast 0,00m

Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger
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Luftkøling af indblæsningsluft
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Malkekøer og opdræt, tung race
Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Dybstrøelse (hele arealet)

Nudrift
Antal dyr 56

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 6,00 måneder

Alder ud 10,00 måneder

Ansøgt
Antal dyr 56

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 6,00 måneder

Alder ud 10,00 måneder

1.1.4. Staldafsnit - Dybstrøelsesstald Engvej 10-14 mdr.
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Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger
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Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Ansøgt

Generelt

Rengøring desinficering

Overbrusning af svinestalde

Ventilation
Naturlig ventilation Nej

Driftseffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Højde på afkast 0,00m

Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
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NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Malkekøer og opdræt, tung race
Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Dybstrøelse (hele arealet)

Nudrift
Antal dyr 56

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 10,00 måneder

Alder ud 14,00 måneder

Ansøgt
Antal dyr 56

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 10,00 måneder

Alder ud 14,00 måneder

1.1.5. Staldafsnit - Kalvehytter
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Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger
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Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Ansøgt

Generelt

Rengøring desinficering

Overbrusning af svinestalde

Ventilation
Naturlig ventilation Nej

Driftseffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Højde på afkast 0,00m

Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft

Side 25 af 59



husdyrgodkendelse.dk Skema 3173

NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Tyrekalve og ungtyre
Tyrekalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet)

Nudrift
Antal dyr 100

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

Indgangsvægt (ved tyrekalve) 40,00

Udgangsvægt (ved tyrekalve) 60,00

Ansøgt
Antal dyr 100

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

Indgangsvægt (ved tyrekalve) 40,00

Udgangsvægt (ved tyrekalve) 60,00

2. Malkekøer og opdræt, tung race
Småkalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet)

Nudrift
Antal dyr 14

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 0,00 måneder

Alder ud 1,00 måneder

Ansøgt
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Antal dyr 14

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 0,00 måneder

Alder ud 1,00 måneder

1.1.6. Opbevaringslager - Esisterende gyllebeholder

Generelt
Opbevaring af husdyrgødning

Nyetablering, udvidelse eller ændring Nej

Nudrift
Dimension

Lagerandel flydende i procent 0,00%

Lagerandel fast i procent 0,00%

Lagertype Flydende husdyrgødningslager

Opbevaringskapacitet 3260,00 tons

Overdækning barriere Nej

Fast overdækning Nej

Øvrige oplysninger

Ansøgt
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Dimension

Lagerandel flydende i procent 0,00%

Lagerandel fast i procent 0,00%

Lagertype Flydende husdyrgødningslager

Opbevaringskapacitet 3260,00 tons

Overdækning barriere Nej

Fast overdækning Nej

Øvrige oplysninger
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3. Beregninger på anlæg

3.1. Ammoniak

3.1.1. Generel Ammoniakreduktion
Krav om 15 % reduktion af NH3tab fra stald og lager opfyldt? Ja

Eventuel yderligere nødvendig reduktion for at opfylde kravet 0,00 KgN

Emission fra stalde, der ikke er omfattet af det generelle krav 0,00 KgN

Emission fra stalde omfattet af kravet, men ingen ændring 3383,57 KgN

Emission fra stalde omfattet af kravet og med ændring 0,00 KgN

Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning 0,00 KgN

Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning 0,00 KgN

3.1.2. Individuel Ammoniakreduktion
Samlede emission fra anlæg: 3383,57 KgN/år

Meremission fra anlæg: 0,00 KgN/år

Alle staldafsnit og opbevaringslagre ligger længere væk end 1000 meter fra det nærmeste naturområde. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage
beregning på den højeste emmission.

Højeste deposition i naturområdet: 0,00 KgN/Ha

3.2. Lugtgeneberegning
Staldafsnit Område Afstand til

område
Placering 300-60
grader

Andre ejendomme med
mere end 75 DE

Eksisterende kostald Byzone 4947,40m Nej 0

Eksisterende kostald Samlet
bebyggelse 243,46m Nej 0

Eksisterende kostald Enkelt bolig 243,47m Nej 0

Eksisterende stald til opdræt Byzone 5030,21m Nej 0

Eksisterende stald til opdræt Samlet
bebyggelse 153,91m Nej 0

Eksisterende stald til opdræt Enkelt bolig 153,91m Nej 0

Dybstrøelsesstald Engvej 6-10
mdr.

Byzone 5111,82m Nej 0

Dybstrøelsesstald Engvej 6-10
mdr.

Samlet
bebyggelse 121,05m Nej 0

Dybstrøelsesstald Engvej 6-10
mdr.

Enkelt bolig 121,05m Nej 0

Dybstrøelsesstald Engvej 10-14
mdr.

Byzone 5130,46m Nej 0

Dybstrøelsesstald Engvej 10-14
mdr.

Samlet
bebyggelse 86,45m Nej 0

Dybstrøelsesstald Engvej 10-14
mdr.

Enkelt bolig 86,45m Nej 0

Kalvehytter Byzone 5004,94m Nej 0

Kalvehytter Samlet
bebyggelse 170,81m Nej 0

Kalvehytter Enkelt bolig 170,81m Nej 0

3.2.1. Resultat af lugtberegning
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Områdetype Beregnings
model

Ukorrigeret
geneafstand

Korrigeret
geneafstand

Geneafstand,
nudrift

Vægtet
gennemsnitsafstand

Genekriterie overholdt?

Byzone

Ny 332,30 m

Genekriterie overholdt. Ingen
nabobeboelser/byzone
indenfor 1,2 gange
geneafstand.

Samlet
bebyggelse

Ny 221,12 m 221,12 m 221,12 m 201,65 m

Genekriterie overholdt.
Korrigeret geneafstand
kortere end eller lig med
geneafstand i nudrift, og
vægtet gennemsnitsafstand
længere end 50 % af
korrigeret geneafstand.

Enkelt bolig

FMK 94,44 m 23,23 m 23,23 m 86,45 m

Genekriterie overholdt.
Korrigeret geneafstand
kortere end vægtet
gennemsnitsafstand.
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4. Oplysninger om arealer

4.1. Arealer

4.1.1. Kortbilleder

18

15

7
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9

8
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5

6
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2

1
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11

19
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20

30
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31

36

Side 37 af 59



husdyrgodkendelse.dk Skema 3173

37

40
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41-2

41
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41-1

50
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50-1

52
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51

55
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53

54

Side 43 af 59



husdyrgodkendelse.dk Skema 3173

17

PA 77
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PA 77-1

PA 76
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PA 73

PA 72
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PA 71

PA
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PA 53

PA 41
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PA 42

PA 49
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PA 48

PA 46
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PA 45

PA 54
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PA 52

PA 48
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PA 78

PA 50

Side 53 af 59



husdyrgodkendelse.dk Skema 3173

4.1.2. Grundlæggende arealinformationer
Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra
3000 FE/DE

750,00 DE

Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder Nej

Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. §28 stk. 3 om forhøjet harmonital til 2,3 for visse
kvægbedrifter

Ja

Er bedriften et økologisk landbrug Nej

% af samlet areal med efterafgrøder udover PD krav 0,00%

Reduceret kvælstofnorm 0,00%

4.1.3. Udbringningsarealer
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Nav
n

Ha Dræne
t

JB
type

Vande
t

Sædskift
e

Ref.
sædskifte

N-kl-0 N-kl-1 N-kl-2 N-kl-3 G.
vand

P-kl-0 P-kl-1 P-kl-2 P-kl-3

18 4,13 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 4,13 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

4,13 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

15 27,24
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 27,24
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

27,24
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

7 3,84 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 3,84 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

3,84 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

9 5,00 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 5,00 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

5,00 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

8 4,56 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 4,56 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

4,56 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

5 12,61
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 12,61
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

12,61
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

6 15,38
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 15,38
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

15,38
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

2 9,08 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 9,08 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

9,08 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

1 2,64 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 2,64 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

2,64 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

11 3,41 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 3,41 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

3,41 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

19 13,16
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 13,16
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

13,16
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

20 14,20
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 14,20
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

14,20
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

30 4,49 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 4,49 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

4,49 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

31 19,21
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 19,21
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

19,21
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

36 11,68
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 11,68
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

11,68
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

37 4,84 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 4,84 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

4,84 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

40 27,17
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 27,17
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

27,17
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

41-2 3,16 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 3,16 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

3,16 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

41 3,71 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 3,71 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

3,71 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

41-1 5,96 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 5,96 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

5,96 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

50 24,82
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 24,82
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

24,82
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

50-1 8,08 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 8,08 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

8,08 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

52 3,55 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 3,55 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

3,55 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

51 16,46
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 16,46
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

16,46
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

55 1,93 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 1,93 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

1,93 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

53 4,50 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 4,50 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

4,50 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

54 22,30
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 22,30
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

22,30
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

17 11,48
Ha

Nej JB11 Nej K12 K12 11,48
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

11,48
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

Samlet areal: 288,58 Ha

4.1.4. Aftalearealer
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Navn Ha Områder omfattet af N- eller P-Klasse
1-3?

Har modtageren en arealgodkendelse til modtagelse af de tilførte
mængder?

PA 77 1,90 Ha Nej Nej

PA
77-1

1,10 Ha Nej Nej

PA 76 7,19 Ha Nej Nej

PA 73 6,11 Ha Nej Nej

PA 72 6,29 Ha Nej Nej

PA 71 5,75 Ha Nej Nej

PA 1,62 Ha Nej Nej

PA 53 2,25 Ha Nej Nej

PA 41 7,18 Ha Nej Nej

PA 42 3,88 Ha Nej Nej

PA 49 1,17 Ha Nej Nej

PA 48 5,74 Ha Nej Nej

PA 46 11,51
Ha

Nej Nej

PA 45 4,43 Ha Nej Nej

PA 54 3,22 Ha Nej Nej

PA 52 3,05 Ha Nej Nej

PA 48 7,29 Ha Nej Nej

PA 78 6,00 Ha Nej Nej

PA 50 1,66 Ha Nej Nej

Samlet areal: 87,32 Ha

4.2. Gødningsregnskab (Nudrift)

4.2.1. Produceret Gødningsmængde
Gødningstype KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

Svinegylle 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Kvæggylle 33781,13 KgN 6213,30 KgP 330,52 DE 0,00 DE

Minkgylle 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Dybstrøelse 4682,04 KgN 853,14 KgP 43,38 DE 0,00 DE

Fast gødning 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Ajle 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Afsat ved græsning 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Dybstrøelse 3966,20 KgN 591,10 KgP 35,10 DE 0,00 DE

Kvæggylle 29373,50 KgN 5072,70 KgP 287,10 DE 0,00 DE

4.2.2. Tilført Gødningsmængde
Ingen

4.2.3. Afsat Gødningsmængde
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Gødningstype KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

Kvæggylle 8033,80 KgN 1387,40 KgP 76,80 DE 0,00 DE

Modtager:
Diverse modtagere
6520 Toftlund

4.2.4. Total Gødningsmængde
Gødningstype KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

Dybstrøelse 8648,24 KgN 1444,24 KgP 78,48 DE 0,00 DE

Kvæggylle 55120,83 KgN 9898,60 KgP 540,82 DE 0,00 DE

4.2.5. Total sum af gødningsmængder
KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

63769,07 KgN 11342,84 KgP 619,30 DE 0,00 DE

4.2.6. Harmonital
2,3 DE/Ha

4.3. Gødningsregnskab (Ansøgt)

4.3.1. Produceret Gødningsmængde
Gødningstype KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

Svinegylle 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Kvæggylle 33781,13 KgN 6213,30 KgP 330,52 DE 0,00 DE

Minkgylle 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Dybstrøelse 4682,04 KgN 853,14 KgP 43,38 DE 0,00 DE

Fast gødning 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Ajle 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Afsat ved græsning 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Kvæggylle 59616,60 KgN 9832,70 KgP 478,30 DE 0,00 DE

Dybstrøelse 8577,00 KgN 131,90 KgP 70,90 DE 0,00 DE

4.3.2. Tilført Gødningsmængde
Ingen

4.3.3. Afsat Gødningsmængde
Gødningstype KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

Kvæggylle 12462,00 KgN 2247,00 KgP 120,00 DE 0,00 DE

Modtager:
Peter Andersen, Frifeltvej 6, Løgumkloster
6240 Løgumkloster

Gødningstype KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

Kvæggylle 21466,00 KgN 3871,00 KgP 206,70 DE 0,00 DE

Modtager:

4.3.4. Total Gødningsmængde
Gødningstype KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

Dybstrøelse 13259,04 KgN 985,04 KgP 114,28 DE 0,00 DE

Kvæggylle 59469,73 KgN 9928,00 KgP 482,12 DE 0,00 DE

4.3.5. Total sum af gødningsmængder
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KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

72728,77 KgN 10913,04 KgP 596,40 DE 0,00 DE

4.3.6. Harmonital
2,3 DE/Ha
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5. Beregninger på arealer

5.1. Fosforberegning
Krav om P-overskud overholdt Ja

Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet 0,00 kgP

5.2. Nitratberegning (Overfladevand)
DE reduktionsprocent 100%

5.2.1. Beregning af det maksimale dyretryk og det reelle dyretryk for ansøgt drift
DEmax 2,3 DE/ha

DEreel 2,07 DE/ha

5.2.2. Beregning af udvasking af N via Farm-N
kgN/Ha DEmax 76,00 kgN/ha

kgN/Ha DEreel 74,90 kgN/ha

5.3. Nitratberegning (Grundvand)
Der er ikke nitratfølsomme områder.
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Ansøgningsskema
Skemanummer: 3173

Version: 1

Dato: 02-08-2007

Navn I/S Enggaard

Adresse Fogderupvej 19, 6372 Bylderyp-Bov

Telefon 74647318

Mobil 74647318

E-Mail enggaard@thomsen.mail.dk

Kort Beskrivelse
Fogderupvej 19, IPPC.
Selv om der er tale om en IPPC-godkendelse, der skal behandles efter Miljøbeskyttelsesloven, har ansøger valgt at indtaste dyrehold og arealer i
www.husdyrgodkendelse.dk.

Total DE Kvæg Total DE Fjerkræ og andre dyr Total DE Svin

Nudrift 373,90 DE 0 DE 0 DE

Ansøgt 373,90 DE 0 DE 0 DE
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1. Oplysninger om ansøger- og ejerforhold

1.1. Ansøger
Navn I/S Enggaard

Adresse Fogderupvej 19, 6372 Bylderyp-Bov

Telefon 74647318

Mobil 74647318

E-Mail enggaard@thomsen.mail.dk

1.2. Konsulent
Navn Ulla Refshammer Pallesen

Adresse Peberlyk 2, 6200 Aabenraa

Telefon 74365043

Mobil 61558262

E-Mail urp@landbosyd.dk

1.3. Kontaktperson på bedriften
Navn Niels Christian Thomsen

Adresse Fogderupvej 19, 6372 Bylderup-Bov

Telefon 74647318

Mobil 74647318

E-Mail enggaard@thomsen.mail.dk

1.4. Bedriftoplysninger
Navn Unavngivet bedrift

Adresse Fogderupvej 19, 6372 Bylderup-Bov

CVR 20967242

1.5. Yderligere oplysninger
Kort Beskrivelse
Fogderupvej 19, IPPC.
Selv om der er tale om en IPPC-godkendelse, der skal behandles efter Miljøbeskyttelsesloven, har ansøger valgt at indtaste dyrehold og arealer i
www.husdyrgodkendelse.dk.
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Ikke teknisk resume af de miljømæssige konsekvenser
Dyreholdet er på ansøgningstidspunktet registreret til et dyrehold på 220 malkekøer og 350 opdræt, svarende til 373,8 DE.

Til udbringning af gyllen fra kvægholdet og fra bedriftens øvrige produktioner er der et samlet areal på 288,58 ha til rådighed. Heraf ejes de 218,8
ha af Niels Christian Thomsen, de 69,95 ha ejes af Tina Thomsen og der er indgået en gylleaftale på 120 DE. I 2006/2007 er der desuden til dato
leveret gylle til en gylletransportør svarende til 206,7 DE.

Kapacitet til opbevaring af gylle og regnvand er på ca. 8,2 måneder og der er en måneds ekstra kapacitet i forhold til udkørselstidspunkterne.

Stalden til opdræt på Fogderupvej 19 lejes fremadrettet af Tina Thomsen. Tina ejer også bygningerne på Fogderup Engvej 2 og ungdyrene sælges
fremadrettet til Tina (CVR-nr. 30301536). Ungdyrene kommer derfor til at fremgå af Tina’s mark- og gødningsplan og arealerne til Fogderup Engvej
kommer også til at ligge heri. Da kommunen hidtil har behandlet ejendommene under et miljømæssigt, medtages hele dyreholdet i denne
ansøgning.

Kravet til ejet jord er for en produktion på 373,8 DE på 46,1 ha og kan nemt opfyldes med bedriftens ejede udbringningsareal på 218,8 ha.

De største potentielle gener for naboer vil være fra lugt, støj og transport. Da ejendommen ligger i udkanten af den samlede bebyggelse og der
stort ser ikke køres gennem bebyggelsen, vurderes generne dog at være begrænsede.

De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er fuglebeskyttelsesområdet Terkelsbøl mose (ca. 7 km fra staldanlægget) habitatområdet
Bolderslev Skov og Uge Skov (ca.11 km fra staldanlægget) og fuglebeskyttelses- og habitatområdet Kongens mose og Draved skov (ca. 12 km fra
staldanlægget).
Ca. 1.200 m mod øst ligger det nærmeste naturareal, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er tale om en mose på godt 8 ha. Der er
desuden mindre vandhuller fra ca. 360 m fra staldene. Ingen af arealerne er § 7 arealer.
Nærmeste § 7 areal jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug ligger ca. 12 km øst for ejen-dommen. Der er tale om nogle overdrevsarealer
på i alt ca. 3 ha sydvest for Søst Skov.

Starttidspunkt for byggeriet 13-07-2007

Sluttidspunkt for byggeriet 13-07-2007

Starttidspunkt for driften 13-07-2007

Beskrivelse af datoerne
Da der er tale om godkendelse af eksisterende kvægbrug omfattet af den danske implementering af IPPC-reglerne, er anlægget bygget og driften i
gang. Til orientering kan oplyses, at der er planer om at udvide kvægbruget og bygge nye stalde på ejede arealer nord for ejendommen.
Kvægbruget skulle have søgt om miljøgodkendelse af dyreholdet i 2003 jf. overgangsbestemmel-serne i Godkendelsesbekendtgørelsen.
Landmanden har ikke været klar over dette og kommunen har glemt at informere herom. Derfor ansøges nu. Eftersom der ikke bygges og driften
er i gang – og der skal angives en dato, fremgår datoen for fremsendelsestidspunktet i ovenstående datofel-ter.

Oplysninger om biaktiviteter
Der foregår ingen biaktiviteter på ejendommen.

Side 5 af 59



husdyrgodkendelse.dk Skema 3173

2. Oprettede Anlæg

1. Anlæg - Husdyrbrugets samlede anlæg
Lokalisering og landskab
Ejendommen er placeret i udkanten af en samlet bebyggelse i landzone og der er derfor en poten-tiel risiko for, at driften af husdyrbruget kan
medføre gener for beboerne i den samlede bebyggel-se.
Da der udelukkende er tale om godkendelse af eksisterende drift – og dermed ingen udvidelse af dyreholdet - er der ikke overvejet alternative
placeringer. Der arbejdes dog med planer om at ud-flytte produktionen. Hvis udflytningen kan gennemføres som planlagt, bliver staldene på
Fogderup Engvej 2 nedlagt og fremover bliver der ingen transport af dyr mellem staldanlæg på offentlig vej.
Med hensyn til oplysning om placering i forhold til naboer, natur mv. se under punkterne ”Generelle afstandskrav” og ”Landskabelige hensyn”.

Der er ikke andre ejendomme med husdyrproduktion indenfor 300 m. Nærmeste ejendom med en husdyrproduktion på mere end 75 DE er
Fogderupvej 17, ca. 440 m vest for malkekvægstalden og ca. 700 m fra den samlede bebyggelse i Fogderup.

Bygningsbeskrivelse: Se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.

Gyllebeholder på 3.260 m³: Muleby elementbeholder i rød/gule søstenselementer, ca. 2 m over terræn, ingen overdækning, ingen afskærmende
beplantning.

Gyllebeholder på 1.200 m³: Muleby elementbeholder i grå beton, ca. 2 m over terræn, ingen over-dækning, ingen afskærmende beplantning.

Fodersiloer: En 24 m³ silo til kraftfoder ved malkekvægstalden.

Mælketank på 3.500 l beklædt med røde stålplader.
Stalde, gyllebeholdere, andre bygninger, relevante dræn og afløb, befæstede arealer, adgangs- og transportveje, drikkevandsboringer mv.
fremgår af vedlagte bilag.

Der er ingen møddingsplads. Dybstrøelse køres direkte i mark og pløjes ned. Hvis der i en periode ikke kan køres direkte ud, oplagres
dybstrøelse på pladsen ved kalvehytterne.

Der er ingen nedgravede olietanke på ejendommen.

På bedriftens arealer er der p.t. 3 markvandingsboringer med tilladelse til i alt 133.000 m³/år.

Der er opsat en halogenspot ved porten ind til siloladen mod syd. Spottet vil ikke kunne ses fra nabobeboelser pga. at bygninger afskærmer.

Der er etableret nord-sydgående læhegn øst umiddelbart øst og vest for staldanlægget på Fogderupvej 19.

Generelle afstandskrav
Afstande: Se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.
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Landskabelige hensyn
Afstande til følsom natur (§ 7) samt afstande til andre natur- og kulturområder på bedrifternes area-ler og gylleaftalen med Peter Andersen
(Kilde Danmarks Miljøportal og kortbilag til regionplan 2001-2012):

Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser: Bygningerne og arealer ligger udenfor udpegningen ”Område med naturinteresser”,
”Særligt næringsfattige naturarealer” og ”Naturområder”.

Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug: Der er ca. 12 km til nærmeste udpegede § 7 areal. Arealet ligger øst for
ejendommen. Der er tale om nogle overdrevsarealer på i alt ca. 3 ha sydvest for Søst Skov.

Natura 2000: Der er ingen bygninger eller arealer indenfor natura 2000. De nærmeste internatio-nale naturbeskyttelsesområder er
fuglebeskyttelsesområdet Terkelsbøl mose (F 62) (ca. 7 km fra staldanlægget) habitatområdet Bolderslev Skov og Uge Skov (H 85) (ca.11 km
fra staldanlægget) og fuglebeskyttelses- og habitatområdet Kongens mose og Draved skov (F 61 og H 88) (ca. 12 km fra staldanlægget).

Områder med landskabelig værdi: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen ”Værdifulde kystlandskaber”.

Uforstyrrede landskaber: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Nogle af arealerne ligger inden for udpegningen.

Områder med særlig geologisk værdi: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpeg-ningen.

Rekreative interesseområder: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningerne: ”Fritidsområder”, ”Nye og Eksisterende
sommerhusområder”, ”Arealudlæg til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål”.

Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer: Der er hverken bygninger eller area-ler indenfor udpegningerne.

Kirkeomgivelser: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen ”Kirkelandskaber”.

Kystnærhedszonen: Der er hverken bygninger eller arealer ligger indenfor udpegningen.

Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering: Der er ingen bygninger indenfor udpegningerne VMP II og øvrige lavbundsarealer. Nogle enkelte
arealer ligger i lavbundsareal – disse arealer lig-ger ikke i opland til fosforbelastede oplande til internationale naturbeskyttelsesområder.

Skovrejsningsområder: Der er bygninger indenfor udpegningen. Nogle få af arealerne ligger in-denfor udpegningen.

Fredede områder: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen.

Beskyttede naturarealer (§ 3): Ca. 1.200 m mod øst ligger det nærmeste naturareal, der er be-skyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er tale
om en mose på godt 8 ha. Der er desuden min-dre vandhuller fra ca. 360 m fra staldene.

Strandbeskyttelseslinie: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen.

Klitfredningslinie: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen.

Skovbyggelinie: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen.

Sø- og åbeskyttelseslinie: Der er ingen bygninger indenfor udpegningen. Et af arealerne til gylle-aftalen med Peter Andersen ligger inden for
åbeskyttelseslinien til et tilløb til Arnå.

Kirkebeskyttelseslinie: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen.

Fortidsmindebeskyttelseslinie: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor udpegningen.

Beskyttede sten- og jorddiger: Et af de ejede arealer ved Ravsted og et areal ved Kassø ligger op til et beskyttet dige. Et af gylleaftalearealerne
ved Alslev ligger ligeledes op til et beskyttet dige.

Boligområder/byzone/sommerhusområde: Der er hverken bygninger eller arealer indenfor områ-derne. Nærmeste større byer (byzonestatus) er
Bedsted, der ligger ca. 5 km mod nordvest og Bol-derslev og Hjordkær, der ligger ca. 7-8 km mod sydvest og vest.

Energi
Stuehuset opvarmes med genvundet varme fra mælkekøling – er der behov for yderligere opvarm-ning suppleres med elvarme (sjældent
nødvendigt).
Forbruget af dieselolie er til begge bedrifter, dvs. inklusiv driften af Løgumklostervej 82 og 103. Diesel benyttes til traktorer, markmaskiner,
fodervogn mv.

Energibesparende foranstaltninger
Lyset i staldene tændes og slukkes efter behov. Ved udskiftning af lysstofrør i stalde opsættes lavenergilysstofrør.
Varme fra mælkekøling genvindes og varmen benyttes til opvarmning af både stuehuset på Fogderupvej 19 og Fogderup Engvej 2 samt til at
varme vand til rengøring i malkestald.

Vand
Se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.

Vandbesparende foranstaltninger
Der er drikkekar til køerne. Vandet skiftes ca. 1-2 gange om ugen efter behov. Maskiner vaskes med højtryksrenser.

Døde dyr
Døde dyr opbevares fremover på betonspalter og overdækket med presenning indtil afhentning sker. Placering fremgår af situationsplan.
Pladsen ligger i skygge fra hegn og bygninger det meste af dagen. Pga. pladsens placering er ingen naboer generet i forbindelse med
opbevaring og af-hentning af døde dyr. Daka afhenter ca. 30 gange om året efter behov.
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Fast affald
Se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.

Olie- og kemikalieaffald
Se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.

Management
Der lægges stor vægt på godt management og god staldhygiejne. Ved at strø godt med savsmuld i sengebåsene og give rigeligt med strøelse i
dybstrøelsesstalden skabes et tilpas miljø for dyrene. Der ønskes dog at give dyrene bedre pladsforhold. Derfor er der planer om at søge om
miljøgod-kendelse til udvidelse og nybyggeri, som bl.a. vil give dyrene bedre plads.

Egenkontrol
Der føres ingen skriftlig opgørelse over egenkontrol (bortset fra logbog over flydelag på gyllebeholderne). Ejendommen leverer mælk til Arla og
følger derfor Arlagårdens retningslinier. Ejendommen får ca. hvert andet år besøg af Arlagården.

Ansøger har ingen umiddelbare forslag til egenkontrol. Så vidt muligt vil det gerne undgås, at skul-le føre udførlige driftsjournaler. Der bruges
ikke flere end de nødvendige ressourcer i form af råvarer, hjælpestoffer, energi osv.

Opsummering
Total DE Kvæg Total DE Fjerkræ og andre dyr Total DE Svin

Nudrift 373,90 DE 0 DE 0 DE

Ansøgt 373,90 DE 0 DE 0 DE

1.1. Ejendom - Unavngivet Ejendom

Generelt
Ejendomsnummer 5800012586

CVR/P 1004612091

Antal andre husdyrbrug >75 DE indenfor 300 meter 0

Matrikler
Ejerlav Matrikelnummer

Foverup, Ravsted 164

Foverup, Ravsted 168

Foverup, Ravsted 99

Foverup, Ravsted 169

Foverup, Ravsted 5

CHR numre
Ingen CHR numre

Spildevand
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Spildevandsmængde
Spildevand fra bedriften består primært af vand fra rengøring af malkeanlæg, vaskevand, vand fra vaskemaskine til klude, drikkevandsspild
og overfladevand fra den befæstede plads til kalvehytter mv. Spildevandet ledes til gyllebeholder.

Den befæstede plads til kalvehytter anvendes desuden ved vask af maskiner. Pladsen er på ca. 1.100 m²

Generelt vaskes markmaskiner en gang om året, mens øvrige mobile maskiner vaskes ca. 4 gange om året (fodervogn, gummiged,
minilæsser, traktor mv.). Mængden af spildevand herfra vurderes at være maksimalt 25 m³ pr. år.

Mængden af vand fra vask af malkeanlæg og mælketank skønnes at være mindre end de i kapaci-tetsberegningen indregnede 3.000 l pr.
malkeko.

Tagvand fra de eksisterende og nye bygninger ledes til grøft vest for ejendommen.

Vand fra vask af malkeanlæg og mælketank indeholder rengøringsmidlerne Hypracid og Hyproclor (midlerne er godkendt til økologiske brug).
De nævnte midler vil kunne blive ændret jf. den generelle udvikling og markedsmekanismer.
Desuden benyttes alm. maskinvaskemiddel til tøj til vask af patteklude.

Spildevand fra stuehusene ledes til septiktanke (se bilag). Spildevandsmængden skønnes at være maksimalt 600 m³/år fra de to huse
samlet.

Spildevandsmængder: se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.

Spildevand tilledt gyllebeholder
Jf. standardkapacitetsberegning er der ca. 22,81 m³ gylle/ko, heri er inkluderet 100 l drikkevand-spild og 3.000 l rengøringsvand pr. ko. For
opdræt regnes der med 6,91 m³ pr. opdræt over 6 mdr., heri er inkluderet 300 l drikkevandsspild pr. opdræt. Sammen med vand fra den
befæstede plads ledes det til gyllebeholder. I praksis er vandmængderne dog nok en del mindre. Vandforbruget til rengøring af malkestald og
malkeanlæg er således kun skønnet til ca. 430 m³.

Se endvidere punktet ”Spildevandsmængde”.

Spildevand afledning
Se punktet ”Spildevandsmængde”.

Transport

Beskrivelse af transport
Antal transportet: Se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.

Tidspunktet for afhentning af mælk afhænger af mejeriets køreplaner og kan derfor skifte.
Der tages græsslet sidst i maj og først i juli. Helsæd høstes sidst i juli og 3. og 4. græsslet ligger midt i august måned og i oktober måned.
Majs snittes og køres hjem i oktober måned.

Kørselsveje i forbindelse med gylleudkørsel fremgår af kortbilag. Øvrig transport vil ske ad samme veje og i øvrigt på landevej. På
nuværende tidspunkt flyttes endvidere dyr til og fra Løgumklostervej 82 og 103 (se kort bilag).
Knap halvdelen af udbringningsarealerne ligger umiddelbart op ad ejendommen – til disse arealer køres der ikke eller meget begrænset på
offentlig vej.
Der vil blive kørt gennem Fogderup og Ravsted. Da det er på landevej, forventes kørslen ikke at genere naboer mere end den øvrige kørsel
på vejene.

Risici

Redegørelse for mulige uheld
Skulle uheldet være ude og fx en af gyllebeholderne bryder sammen og gyllen løber ud på marken, vil en del af gyllen kunne sive ned i
jorden. Da arealerne ikke er drænede, vil der ikke kunne ske en akut forurening af vandløb eller søer. Det vurderes, at der er ekstrem lille
sandsynlighed for, at dette vil kunne forekomme. Gyllebeholderne er omfattet af tiårsbeholderkontrolordningen og eventuelle fejl og mangler
udbedres løbende. Der er desuden ingen afløb i nærheden af gylletankene og det tjekkes, om der er plads i gylletanke, før der overpumpes.
Der er ikke hældning direkte ned til vandløb eller hav (terrænet ved gyllebeholderne) og afstanden til nærmeste vandløb er ca. 500 m.

Det kan selvfølgelig ikke garanteres, at der ikke kan ske et uheld, så en gyllevogn vælter eller der kommer skybrud efter gylleudbringning.
Generelt køres der hensigtsmæssigt og vejret vurderes før udbringning, så sandsynligheden for disse uheld er meget små. 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 til-kaldt.

Olietanken til diesel er blevet udskiftet med en ny typegodkendt olietank. Tanken står p.t. på stabilgrus areal udenfor porten til siloladen (mod
nord).
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Minimering af risiko for uheld
Ved omrøreren er der monteret en pumpe, der pumper gyllen over i gyllebeholderen. Pumpen er indstillet, så der maksimalt kan pumpes en
time ad gangen (ca. 200 m³) før pumpen automatisk slår fra. Pumpen aktiveres vha. en knap ved omrøreren og pumpen. Gyllen fra
forbeholderen ved ungdyrstalden pumpes vha. en traktorpumpe.

Der er monteret 2 afbrydere i forbindelse med omrører og gyllepumpe til overpumpning af gylle til gyllebeholder ved løsdriftsstalden fra 2003.
Den ene afbryder sidder ved omrøreren og den anden sidder i stalden på stålbuen tættest ved. I forbindelse med overpumpning kan der
maksimalt over-pumpes 100 m³ gylle ad gangen – knappen skal aktiveres igen for at pumpe yderligere 100 m³.

Da der ikke er nogen stejle arealer ned til vandløb og lignende og markerne heller ikke er drænet, er der ikke behov for særlige
instruktionsplaner til personale vedrørende markkørsel.

Spildolie opbevares i siloladen. Dunke med spildolie stilles i en tom olietromle ind til aflevering. Der er fast bund i laden, således at spild kan
opsamles med kattegrus eller savsmuld, hvis der ved et uheld spildes olie.

Minimering af gene og forurening ved uheld
Se punktet ”Minimering af risiko for uheld”.

Støjkilder

Beskrivelse af støjkilder
På grund af afstand til naboer vurderes støj fra produktionsanlægget ikke at give anledning til egentlige gener for naboer. De væsentligste
støjkilder er:

Støj fra traktorpumpe ved overpumpning af gylle til beholder på Engvej (støjkilde traktor ved forbeholder)
Støj fra dyrene i forbindelse med fodring (støjkilde = dyrene i staldene).
Støj ved blanding af foder (støjkilde = blandevogn - der blandes i siloladen).
Støj fra malkeanlæg og kompressor (støjkilder placeret i malkekvægstald).
Støj fra maskiner i forbindelse med markarbejdet (støjkilde = diverse maskiner).
Transporter til og fra ejendommen (støjkilde = lastbiler, mælkebil, hjemkørsel af majs og græsslet mv.).

Det vurderes, at det kun er traktorpumpen, dyrene og kørsel, der kan høres af naboer.

Driftsperiode for støjkilder
Driftsperioder: Se vedlagte bilag med skemaer til underpunkter.

Der køres et læs foder til Løgumklostervej 82 og 103 hver morgen.

Som nævnt under punktet ”Transporter” vil støj fra transporter hovedsageligt forekomme indenfor normal arbejdstid) – dog kan der i
forbindelse med høst og ensilering forekomme transporter i af-tentimerne og nattetimerne.

Tiltag mod støjkilder
Der er ikke fortaget særlige tiltag for at dæmpe støjkilder. Dette er ikke skønnet nødvendigt pga. støjkildernes art, placering og afstanden til
naboerne.

Skadedyr

Generel bekæmpelse af skadedyr
Se under punkterne ”Fluegener” og ”Rottebekæmpelse”.

Fluegener
Ansøger vurderer, at der ikke er store problemer med fluer på ejendommen. Dels strøs Staldosan F i staldene og der anvendes smøremiddel
i kalvehytter, dels tager stærene en del fluer. Hvilket middel der anvendes, afhænger af udbud – der benyttes dog altid et godkendt middel.

Rottebekæmpelse
Der er ikke observeret problemer med rotter. Ejendommen får regelmæssigt besøg af kommunens skadedyrsbekæmper.

Kemikalier

Pesticider og sprøjteudstyr
Påfyldning af sprøjte foregår fra markvandingsboring. Først fyldes tanken med vand og herefter tilsættes midlet. Der er derfor ingen risiko for
forurening af boringen. Der er en ekstra vandtank på sprøjten, så tanken skylles i marken og skyllevandet spøjtes ud som en del af
markbehandlingen.

Oplag af olie og kemikalier
Der oplagres maksimalt 200 l Round Up ad gangen. Tromlen står i forrummet til siloladen.

Der er en dieselolietank på 5.900 l på ejendommen. Tanken er opstillet på nordsiden af siloladen. Tanken er fra Thyholm Olieservice, er
fremstillet i 2007 og har nr. 0424682 og godkendelsesnummeret er 51-5023. Tanken er på ben og er placeret på stabilgrus.

Ensilageopbevaring
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Ensilage og foderopbevaring
Ensilage opbevares dels i indendørs plansiloer i siloladen og dels i markstak forskellige steder rundt omkring ejendommen (varierer fra år til
år).
I siloladen opbevares desuden mineraler, rapskager, valset hvede og fedt. Melasse opbevares i en tank, der er opstillet på nordsiden af
malkekvægstalden. Halm opbevares i stak på marken eller i depot (hidtil på Løgumklostervej 82 og Fogderup Engvej 7).
Det vurderes, at håndtering af ensilage og foder ikke giver væsentlige støvgener for omgivelserne.

Diverse

Lysforhold
Udvendig belysning er beskrevet under punktet ”Lokalisering og landskab”.
Lyset i staldene og malkecentret er tændt efter behov. Der er ikke installeret automatisk tænd og sluk funktion.
Pga. afstand til naboer, vurderes det, at naboer ikke er generet af lys fra anlægget.
I forbindelse med høst kan det dog forekomme, at maskinerne kører med lys i aften og nattetimer.

Foranstaltninger ved ophør af produktion
I forbindelse med ophør af husdyrproduktion, vil der enten ske det, at ejendommen overdrages med alt indhold til en anden husdyrproducent
- ellers vil anlægget blive tømt for dyr og gødning, og rester af kemikalier samt andet affald vil blive bortskaffet iht. kommunens
affaldsregulativ.

1.1.1. Staldafsnit - Eksisterende kostald

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger
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Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Ansøgt

Generelt

Rengøring desinficering

Overbrusning af svinestalde

Ventilation
Naturlig ventilation Nej

Driftseffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Højde på afkast 0,00m

Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
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NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Malkekøer og opdræt, tung race
Malkeko, tung race, Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)

Nudrift
Antal dyr 220

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 0,00 måneder

Alder ud 0,00 måneder

Ansøgt
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Antal dyr 220

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 0,00 måneder

Alder ud 0,00 måneder

1.1.2. Staldafsnit - Eksisterende stald til opdræt

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
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NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Ansøgt

Generelt

Rengøring desinficering

Overbrusning af svinestalde

Ventilation
Naturlig ventilation Nej

Driftseffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Højde på afkast 0,00m

Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger
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Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Malkekøer og opdræt, tung race
Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Sengestald med fast gulv

Nudrift
Antal dyr 154

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 14,00 måneder

Alder ud 25,00 måneder

Ansøgt
Antal dyr 154

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 14,00 måneder

Alder ud 25,00 måneder

2. Malkekøer og opdræt, tung race
Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Sengestald med fast gulv
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Nudrift
Antal dyr 35

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 3,50 måneder

Alder ud 6,00 måneder

Ansøgt
Antal dyr 35

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 3,50 måneder

Alder ud 6,00 måneder

3. Malkekøer og opdræt, tung race
Småkalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet)

Nudrift
Antal dyr 35

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 1,00 måneder

Alder ud 3,50 måneder

Ansøgt
Antal dyr 35

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 1,00 måneder

Alder ud 3,50 måneder
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1.1.3. Staldafsnit - Dybstrøelsesstald Engvej 6-10 mdr.

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
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NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Ansøgt

Generelt

Rengøring desinficering

Overbrusning af svinestalde

Ventilation
Naturlig ventilation Nej

Driftseffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Højde på afkast 0,00m

Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger
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Luftkøling af indblæsningsluft
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Malkekøer og opdræt, tung race
Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Dybstrøelse (hele arealet)

Nudrift
Antal dyr 56

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 6,00 måneder

Alder ud 10,00 måneder

Ansøgt
Antal dyr 56

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 6,00 måneder

Alder ud 10,00 måneder

1.1.4. Staldafsnit - Dybstrøelsesstald Engvej 10-14 mdr.
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Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger
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Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Ansøgt

Generelt

Rengøring desinficering

Overbrusning af svinestalde

Ventilation
Naturlig ventilation Nej

Driftseffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Højde på afkast 0,00m

Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
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NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Malkekøer og opdræt, tung race
Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Dybstrøelse (hele arealet)

Nudrift
Antal dyr 56

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 10,00 måneder

Alder ud 14,00 måneder

Ansøgt
Antal dyr 56

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 10,00 måneder

Alder ud 14,00 måneder

1.1.5. Staldafsnit - Kalvehytter
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Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger
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Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Ansøgt

Generelt

Rengøring desinficering

Overbrusning af svinestalde

Ventilation
Naturlig ventilation Nej

Driftseffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Højde på afkast 0,00m

Afkasttype

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter
Lugteffekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Biologisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gylleforsuring
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Gyllekøling
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Kemisk luftvasker
NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Luftkøling af indblæsningsluft
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NH4 effekt 0,00%

Driftstimer pr. år 0,00 timer

Type og øvrige bemærkninger

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg
NH4 effekt 0,00%

Tilsætning af benzoesyre - Svin
Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE) 0,00g

Produktioner

1. Tyrekalve og ungtyre
Tyrekalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet)

Nudrift
Antal dyr 100

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

Indgangsvægt (ved tyrekalve) 40,00

Udgangsvægt (ved tyrekalve) 60,00

Ansøgt
Antal dyr 100

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

Indgangsvægt (ved tyrekalve) 40,00

Udgangsvægt (ved tyrekalve) 60,00

2. Malkekøer og opdræt, tung race
Småkalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet)

Nudrift
Antal dyr 14

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 0,00 måneder

Alder ud 1,00 måneder

Ansøgt
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Antal dyr 14

Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet 0

Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet 0

FE pr årsko (kun ved malkekøer) 0,00 FE

Råprotein pr. FE (kun ved malkekøer) 0,00 g

Mælk pr. årsko (kun ved malkekøer) 0,00 kg

P pr. FE 0,00 g/FE

Proteinprocent i mælk (kun ved malkekøer) 0,00 %

Alder ind 0,00 måneder

Alder ud 1,00 måneder

1.1.6. Opbevaringslager - Esisterende gyllebeholder

Generelt
Opbevaring af husdyrgødning

Nyetablering, udvidelse eller ændring Nej

Nudrift
Dimension

Lagerandel flydende i procent 0,00%

Lagerandel fast i procent 0,00%

Lagertype Flydende husdyrgødningslager

Opbevaringskapacitet 3260,00 tons

Overdækning barriere Nej

Fast overdækning Nej

Øvrige oplysninger

Ansøgt
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Dimension

Lagerandel flydende i procent 0,00%

Lagerandel fast i procent 0,00%

Lagertype Flydende husdyrgødningslager

Opbevaringskapacitet 3260,00 tons

Overdækning barriere Nej

Fast overdækning Nej

Øvrige oplysninger
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3. Beregninger på anlæg

3.1. Ammoniak

3.1.1. Generel Ammoniakreduktion
Krav om 15 % reduktion af NH3tab fra stald og lager opfyldt? Ja

Eventuel yderligere nødvendig reduktion for at opfylde kravet 0,00 KgN

Emission fra stalde, der ikke er omfattet af det generelle krav 0,00 KgN

Emission fra stalde omfattet af kravet, men ingen ændring 3383,57 KgN

Emission fra stalde omfattet af kravet og med ændring 0,00 KgN

Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning 0,00 KgN

Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning 0,00 KgN

3.1.2. Individuel Ammoniakreduktion
Samlede emission fra anlæg: 3383,57 KgN/år

Meremission fra anlæg: 0,00 KgN/år

Alle staldafsnit og opbevaringslagre ligger længere væk end 1000 meter fra det nærmeste naturområde. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage
beregning på den højeste emmission.

Højeste deposition i naturområdet: 0,00 KgN/Ha

3.2. Lugtgeneberegning
Staldafsnit Område Afstand til

område
Placering 300-60
grader

Andre ejendomme med
mere end 75 DE

Eksisterende kostald Byzone 4947,40m Nej 0

Eksisterende kostald Samlet
bebyggelse 243,46m Nej 0

Eksisterende kostald Enkelt bolig 243,47m Nej 0

Eksisterende stald til opdræt Byzone 5030,21m Nej 0

Eksisterende stald til opdræt Samlet
bebyggelse 153,91m Nej 0

Eksisterende stald til opdræt Enkelt bolig 153,91m Nej 0

Dybstrøelsesstald Engvej 6-10
mdr.

Byzone 5111,82m Nej 0

Dybstrøelsesstald Engvej 6-10
mdr.

Samlet
bebyggelse 121,05m Nej 0

Dybstrøelsesstald Engvej 6-10
mdr.

Enkelt bolig 121,05m Nej 0

Dybstrøelsesstald Engvej 10-14
mdr.

Byzone 5130,46m Nej 0

Dybstrøelsesstald Engvej 10-14
mdr.

Samlet
bebyggelse 86,45m Nej 0

Dybstrøelsesstald Engvej 10-14
mdr.

Enkelt bolig 86,45m Nej 0

Kalvehytter Byzone 5004,94m Nej 0

Kalvehytter Samlet
bebyggelse 170,81m Nej 0

Kalvehytter Enkelt bolig 170,81m Nej 0

3.2.1. Resultat af lugtberegning
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Områdetype Beregnings
model

Ukorrigeret
geneafstand

Korrigeret
geneafstand

Geneafstand,
nudrift

Vægtet
gennemsnitsafstand

Genekriterie overholdt?

Byzone

Ny 332,30 m

Genekriterie overholdt. Ingen
nabobeboelser/byzone
indenfor 1,2 gange
geneafstand.

Samlet
bebyggelse

Ny 221,12 m 221,12 m 221,12 m 201,65 m

Genekriterie overholdt.
Korrigeret geneafstand
kortere end eller lig med
geneafstand i nudrift, og
vægtet gennemsnitsafstand
længere end 50 % af
korrigeret geneafstand.

Enkelt bolig

FMK 94,44 m 23,23 m 23,23 m 86,45 m

Genekriterie overholdt.
Korrigeret geneafstand
kortere end vægtet
gennemsnitsafstand.
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4. Oplysninger om arealer

4.1. Arealer

4.1.1. Kortbilleder

18

15

7
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9

8
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5

6
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2

1
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11

19
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20

30
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31

36
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37

40
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41-2

41
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41-1

50
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50-1

52
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51

55
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53

54
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17

PA 77
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PA 77-1

PA 76
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PA 73

PA 72
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PA 71

PA
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PA 53

PA 41
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PA 42

PA 49
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PA 48

PA 46
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PA 45

PA 54
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PA 52

PA 48
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PA 78

PA 50
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4.1.2. Grundlæggende arealinformationer
Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra
3000 FE/DE

750,00 DE

Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder Nej

Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. §28 stk. 3 om forhøjet harmonital til 2,3 for visse
kvægbedrifter

Ja

Er bedriften et økologisk landbrug Nej

% af samlet areal med efterafgrøder udover PD krav 0,00%

Reduceret kvælstofnorm 0,00%

4.1.3. Udbringningsarealer
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Nav
n

Ha Dræne
t

JB
type

Vande
t

Sædskift
e

Ref.
sædskifte

N-kl-0 N-kl-1 N-kl-2 N-kl-3 G.
vand

P-kl-0 P-kl-1 P-kl-2 P-kl-3

18 4,13 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 4,13 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

4,13 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

15 27,24
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 27,24
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

27,24
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

7 3,84 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 3,84 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

3,84 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

9 5,00 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 5,00 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

5,00 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

8 4,56 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 4,56 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

4,56 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

5 12,61
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 12,61
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

12,61
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

6 15,38
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 15,38
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

15,38
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

2 9,08 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 9,08 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

9,08 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

1 2,64 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 2,64 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

2,64 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

11 3,41 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 3,41 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

3,41 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

19 13,16
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 13,16
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

13,16
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

20 14,20
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 14,20
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

14,20
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

30 4,49 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 4,49 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

4,49 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

31 19,21
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 19,21
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

19,21
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

36 11,68
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 11,68
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

11,68
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

37 4,84 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 4,84 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

4,84 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

40 27,17
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 27,17
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

27,17
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

41-2 3,16 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 3,16 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

3,16 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

41 3,71 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 3,71 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

3,71 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

41-1 5,96 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 5,96 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

5,96 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

50 24,82
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 24,82
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

24,82
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

50-1 8,08 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 8,08 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

8,08 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

52 3,55 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 3,55 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

3,55 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

51 16,46
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 16,46
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

16,46
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

55 1,93 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 1,93 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

1,93 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

53 4,50 Ha Nej JB1 Nej K12 K12 4,50 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

4,50 Ha 0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

54 22,30
Ha

Nej JB1 Nej K12 K12 22,30
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

22,30
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

17 11,48
Ha

Nej JB11 Nej K12 K12 11,48
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

11,48
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

0,00
Ha

Samlet areal: 288,58 Ha

4.1.4. Aftalearealer
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Navn Ha Områder omfattet af N- eller P-Klasse
1-3?

Har modtageren en arealgodkendelse til modtagelse af de tilførte
mængder?

PA 77 1,90 Ha Nej Nej

PA
77-1

1,10 Ha Nej Nej

PA 76 7,19 Ha Nej Nej

PA 73 6,11 Ha Nej Nej

PA 72 6,29 Ha Nej Nej

PA 71 5,75 Ha Nej Nej

PA 1,62 Ha Nej Nej

PA 53 2,25 Ha Nej Nej

PA 41 7,18 Ha Nej Nej

PA 42 3,88 Ha Nej Nej

PA 49 1,17 Ha Nej Nej

PA 48 5,74 Ha Nej Nej

PA 46 11,51
Ha

Nej Nej

PA 45 4,43 Ha Nej Nej

PA 54 3,22 Ha Nej Nej

PA 52 3,05 Ha Nej Nej

PA 48 7,29 Ha Nej Nej

PA 78 6,00 Ha Nej Nej

PA 50 1,66 Ha Nej Nej

Samlet areal: 87,32 Ha

4.2. Gødningsregnskab (Nudrift)

4.2.1. Produceret Gødningsmængde
Gødningstype KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

Svinegylle 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Kvæggylle 33781,13 KgN 6213,30 KgP 330,52 DE 0,00 DE

Minkgylle 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Dybstrøelse 4682,04 KgN 853,14 KgP 43,38 DE 0,00 DE

Fast gødning 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Ajle 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Afsat ved græsning 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Dybstrøelse 3966,20 KgN 591,10 KgP 35,10 DE 0,00 DE

Kvæggylle 29373,50 KgN 5072,70 KgP 287,10 DE 0,00 DE

4.2.2. Tilført Gødningsmængde
Ingen

4.2.3. Afsat Gødningsmængde
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Gødningstype KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

Kvæggylle 8033,80 KgN 1387,40 KgP 76,80 DE 0,00 DE

Modtager:
Diverse modtagere
6520 Toftlund

4.2.4. Total Gødningsmængde
Gødningstype KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

Dybstrøelse 8648,24 KgN 1444,24 KgP 78,48 DE 0,00 DE

Kvæggylle 55120,83 KgN 9898,60 KgP 540,82 DE 0,00 DE

4.2.5. Total sum af gødningsmængder
KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

63769,07 KgN 11342,84 KgP 619,30 DE 0,00 DE

4.2.6. Harmonital
2,3 DE/Ha

4.3. Gødningsregnskab (Ansøgt)

4.3.1. Produceret Gødningsmængde
Gødningstype KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

Svinegylle 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Kvæggylle 33781,13 KgN 6213,30 KgP 330,52 DE 0,00 DE

Minkgylle 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Dybstrøelse 4682,04 KgN 853,14 KgP 43,38 DE 0,00 DE

Fast gødning 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Ajle 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Afsat ved græsning 0,00 KgN 0,00 KgP 0,00 DE 0,00 DE

Kvæggylle 59616,60 KgN 9832,70 KgP 478,30 DE 0,00 DE

Dybstrøelse 8577,00 KgN 131,90 KgP 70,90 DE 0,00 DE

4.3.2. Tilført Gødningsmængde
Ingen

4.3.3. Afsat Gødningsmængde
Gødningstype KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

Kvæggylle 12462,00 KgN 2247,00 KgP 120,00 DE 0,00 DE

Modtager:
Peter Andersen, Frifeltvej 6, Løgumkloster
6240 Løgumkloster

Gødningstype KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

Kvæggylle 21466,00 KgN 3871,00 KgP 206,70 DE 0,00 DE

Modtager:

4.3.4. Total Gødningsmængde
Gødningstype KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

Dybstrøelse 13259,04 KgN 985,04 KgP 114,28 DE 0,00 DE

Kvæggylle 59469,73 KgN 9928,00 KgP 482,12 DE 0,00 DE

4.3.5. Total sum af gødningsmængder
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KgN KgP DE - Kvæg, Får, Geder DE - Svin og andre dyr

72728,77 KgN 10913,04 KgP 596,40 DE 0,00 DE

4.3.6. Harmonital
2,3 DE/Ha
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5. Beregninger på arealer

5.1. Fosforberegning
Krav om P-overskud overholdt Ja

Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet 0,00 kgP

5.2. Nitratberegning (Overfladevand)
DE reduktionsprocent 100%

5.2.1. Beregning af det maksimale dyretryk og det reelle dyretryk for ansøgt drift
DEmax 2,3 DE/ha

DEreel 2,07 DE/ha

5.2.2. Beregning af udvasking af N via Farm-N
kgN/Ha DEmax 76,00 kgN/ha

kgN/Ha DEreel 74,90 kgN/ha

5.3. Nitratberegning (Grundvand)
Der er ikke nitratfølsomme områder.
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