
 

 

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af kvægbruget Jyndevadgård-
vej 6, 6360 Tinglev 
 
Aabenraa Kommunes afdeling for Team Natur meddeler hermed en tillægsgodkendelse 
i henhold til § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om 
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer til den eksisterende miljø-
godkendelse tilhørende kvægbruget på Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev. 
 
I tillægsgodkendelsen ophæves vilkår 72 og vilkår 74 fra den eksisterende miljøgod-
kendelse fra den 26. oktober 2012.  Vilkår 72 og vilkår 74 udgår således. 
 
Tillægsgodkendelsen kan læses i sin helhed herunder. 
 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 
• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren 
• Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbe-

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

 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Byg, Natur & Miljø, 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune 
skal, hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke se-
nere ende 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur - og Miljøkla-
genævnet.  
 

Digital annonce 
Aabenraa Kommunes hjemmeside 
 

 

Kultur, Miljø & Erhverv 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 73 76 76 76 
 
Dato: 07-06-2013 
Sagsnr.: 13/5212 
Dok.løbenr.: 162445/13 
Kontakt: Morten Hansen 
Direkte tlf.:  
E-mail: mbh@aabenraa.dk 

 
 
  



Side 2 af 2 

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udlø-
ber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 11. juni 2013 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag 
den 9. juli 2013 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klagefri-
stens udløb. 
 
Der kan i øvrigt henvises til miljøgodkendelsens afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 

 
 
Morten Hansen 
Miljøsagsbehandler 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
Aabenraa Kommune 
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Datablad 
Titel: Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget, Jyn-

devadgårdvej 6, 6360 Tinglev. Tillægsgodkendelsen meddeles i 
medfør af § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. de-
cember 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med se-
nere ændringer. 

 
Godkendelsesdato: 7. juni 2013 
 
Ansøger: Peter Nissen, Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev 
 
Telefonnr.: 74 76 20 27 / 23 34 20 29 
 
E-mail:  oestergaardhjemme@gmail.com 
 
Ejer af ejendommen: Peter Nissen, Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev 
 
Kontaktperson: Peter Nissen, Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev 
 
Ejendomsnr.: 5800014564 
 
Matr.nr. og ejerlav: 8 m.fl. Jyndevad, Burkal 
 
CVR nr.: 33541058 
 
CVR/p nr.: 1016777761 
 
CHR nr.: 47729 
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme: Bølåvej 15 og Flensborgvej 0, begge 6360 Tinglev. Ingen hus-

dyrproduktion på ejendommene 
 
Miljørådgiver: Louise H. Riemann, Landwirtschaftlicher Hauptverein für 

Nordschleswig, Industriparken 1, 6360 Tinglev, 73 64 30 00, 
lhr@lhn.dk 

 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, natur: Morten Hansen 
 
Kvalitetssikring, natur: Tina Hjørne  
 
Sagsnr: 13/5212, dok. 22 
 
Høring: Ingen 
 
Øvrige afgørelser: Ingen 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om tillægsgodkendelse 

Aabenraa Kommune modtog den 8. februar 2013 en ansøgning fra Peter Nissen, Jynde-
vadgårdvej 6, 6360 Tinglev om ophævelse af vilkår 72 og vilkår 74 i forhold til miljøgod-
kendelsen fra den 26. oktober 2012. 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 
På baggrund af nye beregninger ophæves vilkår 72 og vilkår 74 i miljøgodkendelsen fra 
den 26. oktober 2012. Der sker ingen ændringer af det miljøgodkendte anlæg og areal-
anvendelsen.  
 

1.3 Offentlighed 
Ansøgningen om tillægsgodkendelse har ikke været offentligt annonceret, da Aabenraa 
Kommune har vurderet, at fjernelse af vilkår ikke kan medføre en væsentlig påvirkning 
på miljøet, jf. § 55, stk. 2 i husdyrbrugloven1. 
 
Naboerne har ikke fået en skriftlig orientering om ansøgningen, da Aabenraa Kommune 
har skønnet, at fjernelse af vilkår 72 og vilkår 74 er af underordnet betydning for nabo-
erne, jf. § 56, stk. 3 i husdyrbrugloven. 
 
Naboerne er ikke blevet gjort bekendt med ansøgningen, da Aabenraa Kommune har 
vurderet, at fjernelse af vilkår 72 og vilkår 74 ikke er til ugunst for naboerne og ikke er 
af væsentlig betydning for sagens afgørelse, jf. § 19, stk. 1 i forvaltningsloven2. 
 
Udkastet til afgørelse blev den 15. maj 2013 sendt til Peter Nissen med oplysning om 
adgangen til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven, jf. § 22 i hus-
dyrgodkendelsesbekendtgørelsen3. Ansøger havde ingen kommentarer til udkastet. 
 
Den meddelte tillægsgodkendelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside tirsdag den 11. juni 2013. Afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettige-
de, der er listet i afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
 

1.4 Meddelelse af tillægsgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Byg, Miljø & Natur meddeler som tilsyns- og godken-
delsesmyndighed tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen i henhold til § 12, stk. 3 i lov-
bekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
med senere ændringer. 
 
Tillægsgodkendelsen vedrører alene en fjernelse af vilkår 72 og vilkår 74. 
 
Tillægsgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljø-

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

 

                                           
1 Husdyrbrugloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyr-
brug med senere ændringer 
2 Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 af forvaltningsloven med senere æn-
dringer 
3 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godken-
delse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer 
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Tillægsgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller æn-
dring af husdyrbruget, før udvidelsen eller ændringen er anmeldt og godkendt af Aaben-
raa Kommune. 
 
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og 
Aabenraa Kommunes regulativer – også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i 
forhold til denne tillægsgodkendelse. 
 
 
Den 7. juni 2013 
 
 

 
 
Morten Hansen 
Miljøsagsbehandler 
mbh@aabenraa.dk 
 
Aabenraa Kommune 
Kultur, Miljø & Erhverv  
Miljø & Natur 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk 
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2 Vilkår 

2.1 Påvirkninger fra arealerne 

Natura 2000 
Vilkår 72 og vilkår 74 i miljøgodkendelsen fra den 26. oktober 2012 ophæves og udgår. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12 i lovbe-
kendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
med senere ændringer. Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. 
 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 

Redegørelse 
Tillægsgodkendelsen omfatter husdyrbruget Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev med ejen-
doms nr. 5800014564.  
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 47729, og virk-
somhedens CVR nr. er 33541058. 
 
Tillægsgodkendelsen er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, der er 
dateret den 20. februar 2013, version 2. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. Planteavls-
beregningen er vedlagt som bilag 2 og version 1 er indsendt 17. januar 2013. 
 

3.2 Meddelelsespligt 

Tillægsgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller æn-
dringer af anlægget eller arealerne, herunder dyreholdet, staldene, gødningsopbeva-
ringsanlæggene, ensilageopbevaringsanlæggene, harmoniarealerne og lignende, før æn-
dringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen.  
Udskiftning af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands area-
ler) kan udskiftes uden en ny miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye 
arealer ikke er mere sårbare end de godkendte arealer.  
 

3.3 Gyldighed 

Redegørelse 
Det fremgår af vilkår 72 i den gældende miljøgodkendelse fra den 26. oktober 2012, at: 

”På bedriften skal der hvert år være 23 % ekstra efterafgrøder, ud over de til en hver 
tid gældende, generelle krav om efterafgrøder. Disse efterafgrøder skal følge de sam-
me regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder, hvad angår artsvalg, dyrk-
ningsperiode og kvælstofgødning. Hverken de ekstra efterafgrøder eller de lovpligtige 
efterafgrøder må erstattes af ”grønne marker”.” 

 
Det fremgår af vilkår 74 i den gældende miljøgodkendelse fra den 26. oktober 2012, at: 

”Husdyrbrugets samlede kvælstoftilførsel (husdyrgødning korrigeret for udnyttelses-
krav og handelsgødning) skal reduceres med 4 % i forhold til Plantedirektoratets til 
enhver tid gældende normer. Normreduktionen eller andre generelle miljøkrav må ik-
ke overføres til andre bedrifter.” 
 

Ansøger har fremsendt en ansøgning i skemanummer 49336 med tilhørende planteavls-
beregning i skemanummer 49345, hvor det er beregnet, at ansøger kan leve op husdyr-
lovens krav, selvom vilkår 72 og vilkår 74 fra miljøgodkendelsen den 26. oktober 2012 
udgår.  
 
Det fremgår i afsnit ”8.4 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvand” i den gæl-
dende miljøgodkendelse fra den 26. oktober 2012 at: 

”Ingen af bedriftens udbringningsarealer ligger indenfor områder, der er udpeget som 
nitratklasse 1, 2 eller 3. Der er således i hht. lovgivningens beskyttelsesniveau for ni-
trat til overfladevand ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsarealerne. 
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Det ansøgte  

Reduktion, pct. 76-100 Ukorr./korr. 

Areal til udspredning i alt, ha 235,83 

Udvaskning fra rodzonen (ansøgt), husdyrgødning, kg N/ha/år 55/13,75 

Udvaskning fra rodzonen (nudrift), husdyrgødning, kg N/ha/år 62/15,5 

Merudvaskning fra rodzonen (ansøgt i forhold til nudrift), husdyrgødning, kg N/ha/år -7/-1,75 

Merudvaskning fra rodzonen pr. år (ansøgt i forhold til nudrift), husdyrgødning, kg 
N/år 

-1651/-413 

 
Arealerne ligger i et område, hvor N-reduktionsprocenten i jordbunden er mellem 76 
og 100 procent, dvs. at 76-100 % af det udledte kvælstof i jorden vil blive ned-
brudt/fjernet fra jorden, før det ender i overfladevandsrecipienten. 
Der er i ansøgningssystemet beregnet en udvaskning af N til overfladevand på 55 kg 
N/ha/år. Med det høje reduktionspotentiale i området betyder det, at der reelt vil ud-
vaskes maksimalt 13,75 kg N/ha/år.  
Udledning af N i nudrift er efter korrektion for reduktionspotentiale på 15,5 kg 
N/ha/år. Dvs. at der efter udvidelsen årligt udledes ca. 1,75 kg N mindre per ha end i 
nudriften. Totalt betyder det en mindre udledning på ca. 413 kg N/år til overflade-
vand.”  
 

Det fremgår i afsnit ”8.6 Natura 2000 kystområder” i den gældende miljøgodkendelse fra 
den 26. oktober 2012 at: 

 
Afskæringskriterie 2A:Kan projektet i sig selv medføre en skadesvirkning på Natura 
2000 vandområdet pga. nitratudvaskning? 
Aabenraa Kommune har beregnet udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne 
til Jyndevadgårdvej 6 og sammenlignet med den samlede udvaskning fra det dyrkede 
areal i oplandet til Lister Dyb. Beregningsresultatet fremgår af tabel 19. 

 

Tabel 19. Beregning af kvælstofudvaskning til Lister Dyb. 

Generel udvaskning  
Opland til Lister Dyb 162.423 ha1 

Dyrket areal i oplandet til Lister Dyb 130.052 ha2 

Reduktionspotentiale (jf. nitratklassekortlægning) 
76-100 %  
(middel 87,5 %) 

Standardudvaskning fra rodzonen* 74,2 kg N/ha/år 
Udvaskning fra dyrkede arealer i oplandet til Lister Dyb 
(74,2*0,125*130.052) 

1.206.232 kg/år 

Udvaskning fra udyrkede arealer i oplandet til Lister Dyb 
(10*0,125*32.371) 

40.464 kg/år 

Udvaskning i opland 1.246.696 kg/år 
  
Udvaskning fra det ansøgte husdyrbrug  
Reduktion som ovenfor 87,5 % 
Udbringningsarealer i Lister Dyb 235,83 ha 
Udvaskning fra rodzonen  
(bidrag fra husdyrgødning, der overstiger planteavlsniveau) 

0 kg N/ha/år** 

Samlede påvirkning af Lister Dyb (0,125*145,2*0) 0 kg N/år 
Ansøgt kvælstofbidrag af samlede kvælstofbidrag til Lister Dyb 0 % 

*
Standardudvaskning er 78 kg N/ha/år for sandjord og 47 kg N/ha/år. Fordelingen mellem sand- og lerjorde 
er ca. 88/12 i dette opland. Standardudvaskningen fra udyrkede arealer er sat til 10 kg N/ha/år. 
**
Udvaskningen fra 1,4 DE/ha uden anvendelse af husdyrgødning er beregnet til 55,1 kg N/ha/år, hvilket 

svarer til planteavlsniveau med 10 % efterafgrøder. Da udvaskningen (55 kg N/ha pr. år) i ansøgningen 
svarer til planteavlsniveau er bidraget fra husdyrgødningen ud over planteavlsniveau således 0 kg N/ha/år. 
1,2 Kilde: MKN 130-00166. 
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Det skal bemærkes at, da der er en stigning i antallet af DE i oplandet til Lister Dyb, 
har ansøger anvendt 23 % ekstra efterafgrøder og 4 % reduceret kvælstofnorm, for at 
nitrat udvaskningen reduceres til hvad der svarer til planteavlsniveau med 10 % efte-
rafgrøder. Ansøger følger dermed de retningslinier der er givet af Miljøstyrelsen og Na-
tur- og Miljøklagenævnsafgørelse MKN 130-00166. Aabenraa Kommune vurderer der-
for at husdyrbruget på ejendommen ikke påvirker Natura 2000 området mere end ge-
nerel planteavl i oplandet. 
 
Afskæringskriterie 1: Kan projektet i sammenhæng med andre projekter og planer på-
virke Natura 2000 området væsentligt pga. nitratudvaskning? 
 
Miljøstyrelsen har fra marts 2011 stillet landsdækkende data til rådighed over det 
samlede antal DE (fra CHR) i alle kystoplande fra 2007 med fremtidige årlige opfølg-
ninger. Den aktuelle opgørelse viser udviklingen fra 2007 til og med 2010. Der er i op-
landet til Lister Dyb sket en stigning på 2,8 % i antal DE i tidsrummet.  
 
Aabenraa Kommune henholder sig til Miljøstyrelsens vejledning, der som udgangs-
punkt siger, at kun de oplysninger, der fremgår af Miljøstyrelsens oversigt fra CHR, 
lægges til grund for vurderingen af udviklingen i dyreholdet i oplandet.  
 
Da der er en stigning i antallet af DE i oplandet til Lister Dyb, skal fremtidige godken-
delser indtil videre overholde et udvaskningsniveau svarende til planteavl med 10 % 
efterafgrøder. Ansøger har anvendt 23 % ekstra efterafgrøder og 4 % reduceret kvæl-
stofnorm, for at nitrat udvaskningen reduceres til hvad der svarer til planteavlsniveau 
med 10 % efterafgrøder. Ansøger følger dermed de retningslinier der er givet af Miljø-
styrelsen og Natur- og Miljøklagenævnsafgørelse MKN 130-00166. Aabenraa Kommu-
ne vurderer derfor at husdyrbruget på ejendommen ikke i kumulation med andre hus-
dyrbrug og kilder til nitrat, påvirker Natura 2000 området mere end generel planteavl i 
oplandet. 
 

Vurdering 
I denne tillægsgodkendelse kigges der på den beregnede udvaskning i skema 49336, og 
den sammenlignes med udvaskningen for et tilsvarende planteavlsbrug, som er beregnet 
i skema 49345. 
 
Sammenlignes skema 49336 for andre parametre med den oprindelige miljøgodkendelse 
fra 26. oktober 2012 så vil det fremgå, at flere af parametrene er anderledes. Det skyl-
des, at beregningsmetoderne og/eller normtallene der ligger til grund for beregningerne 
er ændret i tidsrummet mellem den tidligere givne miljøgodkendelse fra 26. oktober 
2012 og denne tillægsgodkendelse. Det er således ikke muligt at sammenligne de for-
skellige parametre, da forudsætningerne ikke er de samme. 
 
I denne tillægsgodkendelse er ansøgningen om tillægsgodkendelse i skema 49336 og 
planteavlsberegningen i skema 49345 udført på samme måde og med samme normtal, 
hvorfor de to tal er direkte sammenlignelige. 
 
Det fremgår af planteavlsberegningen i skema 49345 at udvaskningen (DEreel) for et til-
svarende planteavlsbrug er 81,0 kg N/ha, hvilket også fremgår af tabellen herunder: 
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I ansøgningen om tillægsgodkendelse er udvaskningen (DEreel) beregnet til 64,3 kg N/ha, 
hvilket fremgår af tabellen herunder: 
 

 
 
Som det ses af ovenstående tabeller, så er udvaskningen for tillægsgodkendelsen væ-
sentlig under udvaskningen for et tilsvarende planteavlsbrug. Det betyder, at tabellen i 
miljøgodkendelsens afsnit ”8.4 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande” 
ændres til nedenstående tabel: 
 

Det ansøgte  

Reduktion, pct. 76-100 Ukorr./korr. 

Areal til udspredning i alt, ha 235,83 

Udvaskning fra rodzonen (ansøgt), husdyrgødning, kg N/ha/år 64,3/15,4 

Udvaskning fra rodzonen (nudrift), husdyrgødning, kg N/ha/år 62,8/15,1 

Merudvaskning fra rodzonen (ansøgt i forhold til nudrift), husdyrgødning, kg N/ha/år -1,5/-0,4 

Merudvaskning fra rodzonen pr. år (ansøgt i forhold til nudrift), husdyrgødning, kg 
N/år 

-354/-85 

 
Det betyder, at der fortsat er en reduceret udledning af overfladevand og at tillægsgod-
kendelsen ikke vil medføre en forøget udledning af N til overfladevand i forhold til det 
ansøgte udgangspunkt i den givne miljøgodkendelse fra 26. oktober 2012.  
 
Endvidere betyder den ansøgte tillægsgodkendelse, at tabel 19 i afsnit ”8.6 Natura 2000 
kystvandområder” vil blive erstattet med nedenstående tabel: 
 
 
Tabel 19. Beregning af kvælstofudvaskning til Lister Dyb. 
Generel udvaskning  
Opland til Lister Dyb 162.423 ha1 

Dyrket areal i oplandet til Lister Dyb 130.052 ha2 

Reduktionspotentiale (jf. nitratklassekortlægning) 
76-100 %  
(middel 87,5 %) 

Standardudvaskning fra rodzonen* 74,2 kg N/ha/år 
Udvaskning fra dyrkede arealer i oplandet til Lister Dyb 
(74,2*0,125*130.052) 

1.206.232 kg/år 

Udvaskning fra udyrkede arealer i oplandet til Lister Dyb 
(10*0,125*32.371) 

40.464 kg/år 

Udvaskning i opland 1.246.696 kg/år 
  
Udvaskning fra det ansøgte husdyrbrug  
Reduktion som ovenfor 87,5 % 
Udbringningsarealer i Lister Dyb 235,83 ha 
Udvaskning fra rodzonen  
(bidrag fra husdyrgødning, der overstiger planteavlsniveau) 

0 kg N/ha/år** 
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Samlede påvirkning af Lister Dyb (0,125*235,83*0) 0 kg N/år 
Ansøgt kvælstofbidrag af samlede kvælstofbidrag til Lister Dyb 0 % 
*Standardudvaskning er 78 kg N/ha/år for sandjord og 47 kg N/ha/år. Fordelingen mellem sand- og lerjorde er 
ca. 88/12 i dette opland. Standardudvaskningen fra udyrkede arealer er sat til 10 kg N/ha/år. 
**Udvaskningen fra 1,4 DE/ha uden anvendelse af husdyrgødning er beregnet til 81,0 kg N/ha/år, hvilket sva-
rer til planteavlsniveau med 10 % efterafgrøder. Da udvaskningen (64,3 kg N/ha pr. år) i ansøgningen svarer til 
planteavlsniveau eller derunder er bidraget fra husdyrgødningen ud over planteavlsniveau således 0 kg 
N/ha/år. 1,2 Kilde: MKN 130-00166. 
 
Det fremgår således, at tillægsgodkendelsen, selv uden miljøgodkendelsens vilkår 72 og 
vilkår 78, lever op til de retningslinjer der er givet af Miljøstyrelsens digitale husdyrvej-
ledning og Natur- og Miljøklagenævnsafgørelse MKN 130-00166. Aabenraa Kommune 
vurderer derfor, at husdyrbruget på ejendommen ikke i kumulation med andre husdyr-
brug og kilder til nitrat påvirker Natura 2000 området mere end generel planteavl i op-
landet. 
 
Herudover sker der ingen ændringer i forhold til ammoniakemission, dyrehold og natur, 
hvilket betyder, at det fastsatte beskyttelsesniveau overholdes. 
 
Det er hermed sikret, at dette tillæg ikke er medvirkende til, at beskyttelsesniveauet for 
ammoniak, fosfor og nitrat overskrides. Der er herudover ikke øvrige forhold i ansøgnin-
gen til dette tillæg, som vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet, og der stilles 
på den baggrund ikke yderligere vilkår end dem, der fremgår af miljøgodkendelse af 26. 
oktober 2012. 
 
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Retsbeskyttelsesperioden følger den gældende miljøgodkendelse fra den 26. oktober 
2012. 
 

3.5 Revurdering af tillægsgodkendelsen 
Tillægsgodkendelsen skal som den gældende miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst 
hvert 10. år tages op til revurdering. Den første regelmæssige revurdering skal foreta-
ges, når der er forløbet 8 år regnet fra den 26. oktober 2012. Det er planlagt at foretage 
den første revurdering i 2020. 
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4  Klagevejledning 
Tillægsgodkendelsen er meddelt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør af 
lovens § 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig, og den skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune skal, 
hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 
3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 11. juni 2013 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag 
den 9. juli 2013, der er dagen for klagefristens udløb, og inden for normal kontortids op-
hør kl. 15:00. 
 
Miljøministeriet har anmodet Aabenraa Kommune om at oplyse, at ”for behandling af 
klagesager, der indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet, herunder anmodninger om 
genoptagelse, skal klager betale et gebyr på 500 kr. [2012-niveau]. 
 
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet 
har modtaget klagen fra Aabenraa Kommune. Klager skal benytte denne opkrævning ved 
indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. 
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modta-
get. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 da-
ge, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside. 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3)  klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod 
at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at 
klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.” 
 
Aabenraa Kommune kan endvidere oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 frem-
går, at en klage over en § 12 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning, med min-
dre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

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

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

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
er offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede har ifølge forvaltningslovens § 9 har ret til aktindsigt. Eventu-
el aftale herom kan træffes med Miljø & Natur. 
 
Tillægsgodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til nedenstående. 
 

• Ansøger: Jyndevadgårdvej 6, 6360 Tinglev 
• Ansøgers konsulent: Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig, 

lhr@lhn.dk 
• Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnaabenraa-sager@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
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5 Bilag 
1. Ansøgning i det digitale ansøgningsskema indsendt 17.01.2013 skemanummer 

49336, version 2. 
2. Planteavlsberegning i det digitale ansøgningsskema indsendt 17.01.2013 skema-

nummer 49345, version 1. 
 

 
 














































































































































































































