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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Uwe Carstensen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på 
husdyrbruget beliggende Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup-Bov.  
 
Hjemvist afgørelse 
Aabenraa Kommune meddelte miljøgodkendelse til husdyrbruget på Nørregårdvej 5, 
6372 Bylderup - Bov, den 28. august 2009. Miljøgodkendelsen blev påklaget af Dansk 
Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Sønderjylland. Natur- og Miljøklagenævnet har den 
4. april 2011, jf. NMK-132-00126, ophævet miljøgodkendelsen med virkning fra 1 år ef-
ter datoen for nævnets afgørelse. Aabenraa kommune har efterfølgende forlænget virk-
ningen med yderligere et år. Klagenævnet har i afgørelsen begrundet sin hjemvisning 
med, at der i godkendelsen ikke er foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af, om 
udvaskningen vil kunne modvirke opfyldelsen af bevaringsmålsætningen for Vadehavet, 
jf. habitatbekendtgørelsen, og at det heller ikke omkring kvælstofudvaskningen i til-
strækkelig grad er dokumenteret, at der ikke vil være en skade på området.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet peger i den forbindelse på, at vurderingen af påvirkningen 
fra kvælstofudvaskningen kan ske i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrel-
sens digitale vejledning. Som grundlag for den fornyede behandling af sagen peger Na-
tur- og Miljøklagenævnet endvidere på, at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænser 
vedr. BAT skal indgå. 
 
Fornyet behandling af sagen 
Aabenraa Kommune har i det nedenstående foretaget en fornyet behandling af sagen, 
hvor de af Natur- og Miljøklagenævnet påpegede forhold er indarbejdet. Herudover er 
nærværende afgørelse ændret på nogle punkter i forhold til den tidligere afgørelse, såle-
des at afgørelsen er truffet ud fra det aktuelt gældende grundlag, idet en afgørelse i hen-
hold til udmeldinger fra Miljøstyrelsen skal behandles efter de på afgørelsestidspunktet 
gældende regler, med mindre der er fastsat overgangsregler. Sådanne overgangsregler 
er fastlagt for det generelle krav til ammoniakreduktion på anlægget, hvorfor dette for-
hold er behandlet med udgangspunkt i grundlaget på det tidspunkt, hvor ansøgningen 
blev indsendt første gang. 
 
Ansøgning med skema 1952 er oprindelig indsendt til Aabenraa Kommune den 13. april 
2007.  
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i køer, kvier/stude, småkalve og tyre-
kalve fra 263,08 DE til 512,22 DE. Husdyrbruget har ikke tidligere været miljøgodkendt, 
da det har ligget under størrelseskriteriet for godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. 
 
Uwe Carstensen har efter Natur- og Miljøklagenævnets hjemvisning indsendt en ny an-
søgning om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen Nørre-
gårdvej 5, 6372 Bylderup - Bov. Ansøgningen med skema nr. 28281 er tilrettet og ind-
sendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. Ansøgnin-
gen er senest opdateret i version 6 indsendt til kommunen den 14. februar 2013 og ud-
skrevet den 18. februar 2013. Ansøgningen er vedlagt som  bilag 1. I ansøgningssyste-
met er der beregninger om bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbelast-
ning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. 
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2009 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 222,2 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
436,3 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 12.  
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Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilla-
delse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregnings-
faktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 
2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyre-
enheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 263,08 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 512,2 dyreenheder (nye DE). 
 
Udvidelsen af husdyrholdet er påbegyndt med baggrund i den givne miljøgodkendelse fra 
28. august 2009. Udvidelsen er foretaget på egen regning og risiko.  
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen, at 
 

 
• Udvide eksisterende kostald ST- 89685  
• Udvide og ændring af eksisterende staldafsnit til opdræt ST-89688 
• Udvide af eksisterende foderbord 
• Etablere 2 malkerobotter 
• Etablere en gyllebeholder på 4500 m3 LA - 59388 
• Etablere ensilagesiloer på 1620 m2  
• Opstille kalvehytter på eksisterende møddingsplads ST 91547 
• Etablere teltoverdækning på de 2 største gyllebeholdere på hhv. 4500 m3 og 

2500 m3 LA – 59388 og LA - 59386 
• Etablere en stald til goldkøer og opdræt på 675 m2 ST-90583 
• Etablere en foderlade til tørfoder på 116 m2 
• Etablere en kombineret møddingsplads/plads til mobile kvæghytter på 100 m2 

ST-91546 
 

I forhold til den hjemviste sag er der i den opdaterede ansøgning sket ændringer, der  
miljømæssigt er vurderet til ikke at være væsentlige. Aabenraa Kommune vurderer den 
hjemviste sag og ændringerne samlet. Ændringerne betyder bl.a., at der i forhold til den 
hjemsendte sag ansøges om at etablere en møddingsplads/plads til opstilling af kælve-
hytter, etablere en stald til goldkøer og kælvekvier og etablere en foderlade. Dyreholdet 
ændres ikke i forhold til den hjemsendte sag.   
 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Kvægbruget på Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup – Bov udvider fra 140 malkekøer med 
opdræt svarende til i alt 263,08 DE i kvæg til 280 malkekøer, 328 opdræt (0-24 mdr.) og 
140 tyrekalve 40-55 kg alle af tung race svarende til 512,22 DE. 
 
Der tillades fleksibilitet på 10 % indenfor hver dyregruppe, så længe det samlede antal 
DE på 512,2 DE ikke overskrides. 
 
Der hører i alt 276,28 ha til projektet. Der udbringes 2,3 DE/ha på alle ejede og forpag-
tede arealer og 1,4 DE/ha på aftalearealer. Der bliver ikke udarbejdet § 16 arealgodken-
delser til aftalearealerne, da disse er miljøgodkendt i forvejen. 
 
Ansøgningen beskriver dels de miljømæssige konsekvenser af produktionen, dels forskel-
len i miljøpåvirkningen mellem den ansøgte produktion og den produktion, der kan op-
retholdes, hvis der ikke meddeles tilladelse til produktionsændringen. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Den eksisterende kostald og det udvendige foderbord udvides, der etableres en gyllebe-
holder på 4500 m3, en ensilagesilo på 1620 m2, en møddingsplads på 100 m2, hvor der 
opstilles kælvningshytter, der opstilles kalvebokse på den eksisterende møddingsplads, 
der etableres teltoverdækning på de 2 største gyllebeholdere på hhv. 4500 m3 og 2500 
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m3, der etableres en stald til goldkøer og kælvekvier og en foderlade til tørfoder. Alle nye 
bygninger og pladser ligger i tilknytning til eksisterende byggeri.  
 
Markvandsboring med DGU nr. 1591162 ligger 15 m syd for anlægget. Afstandskravet er 
25 m. Boringen er forsynet med en brøndring, så den ligger 30 cm over terræn. Den er 
forsynet med tæt låg, og bunden er af beton. Der er lagt beton imellem boringen og 
staldanlægget. Aabenraa Kommune har meddelt dispensation til boringen, da det er vur-
deret at markvandsboringen ikke vil kunne forårsage forurening af grundvandet. 
 
Der er i 2007 givet dispensation til ensilagesiloen, der ligger 3 m fra privat fællesvej. 
Siden er vejen blevet nedprioriteret til privat vej, hvortil der ingen afstandskrav er. 
 
Landskabelige værdier 
Nørregårdvej 5 overholder alle beskyttelseslinjer, byggelinjer og fredninger m.v. Husdyr-
bruget er placeret i landzone i et område, der er udpeget som særligt værdifuldt land-
brugsområde. Desuden er området udpeget som uforstyrret landskab. Nye anlæg etable-
res i tilknytning til eksisterende byggeri, og farve og materialevalg svarer til det eksiste-
rende byggeri. Det vurderes, at nyetableringerne ikke ændrer væsentligt på oplevelsen 
af landskabet, ligesom det vurderes, at udvidelsen ikke vil være i strid med det uforstyr-
rede landskab.  
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 687  
til ca. 1083 årligt.  
 
Idet den overvejende del af transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere be-
bygget område vurderes, at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til 
væsentlige gener. 
 
Enkelte transporter går igennem Ravsted. Aabenraa Kommune kan ikke regulere trans-
porterne på offentlig vej. Færdslen her reguleres af politiet efter Færdselsloven. 
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om 
miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget, og det 
nærmeste Natura 2000 område, INO 098, Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl 
Mose, ligger ca. 7,5 km sydøst for anlægget. 
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt 
fosforoverskud er overholdt med et fosforoverskud på 9,4 kg P/ha. 
Det gør sig ligeledes gældende for kravene til nitratudvaskning til overfladevand og 
grundvand. Udbringningsarealerne er placeret uden for områder, der er sårbare for ni-
tratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen til overfladevand beregnet til 65,2 kg 
N/ha. Dette overholder kravet om ikke at have en nitratudvaskning, der ligger over plan-
teavlsniveau.  
Ingen af udbringningsarealerne er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som 
værende ikke væsentlige. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Aabenraa Kommune har udregnet NH3 - N emissionsniveauet ud fra miljøstyrelsens vej-
ledninger hhv. for kvæg i gyllebaserede staldsystemer, og for kvæg udenfor gyllebasere-
de systemer. I den eksisterende kostald, hvor de lakterende køer opstaldes, udvides der 
med 96 sengebåsepladser i et staldsystem med spalter og skrabere. Den nye stald til 
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goldkøer og kælvekvier etableres med drænet gulv. Som virkemidler til at nedbringe NH3 
– N emissionen har ansøger valgt at overdække 2 gyllebeholdere, og nedsætte råprotein-
tildelingen til malkekøerne. Der er på vilkår meddelt godkendelse til fleksibilitet i valg af 
virkemidler til opnåelse af BAT i stald + lager.  
 
Der er desuden gjort brug af BAT mht. management, foderteknologi, opbevaring af gød-
ning, udbringningsteknik og forbrug af vand og energi.  
 
Alternative løsninger 
Uændret drift eller valg af andre BAT løsninger er beskrevet som alternativer, men er 
hverken fundet hensigtsmæssige eller fremtidssikrede. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse 
af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter ud-
videlsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene 
i denne miljøgodkendelse overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte ændring/etablering/ 
udvidelse af husdyrbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup – Bov. 
 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om fornyet sagsbehandling af miljøgodkendelse har været offentlig annonce-
ret i uge 18 den 2. maj 2012 i Aabenraa Ugeavis. Samme dag blev den lagt på Aabenraa 
Kommunes hjemmeside for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt ind-
drage denne i beslutningsprocessen. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få til-
sendt udkast til miljøgodkendelse. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev 3. maj 2012 orienteret om ansøgnin-
gen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 14. januar 2013 sendt i 
høring hos ansøger, naboer og andre berørte, samt til andre, som har anmodet herom. 
Høringsberettigede fremgår af afsnit 13 Klagevejledning. Der var en frist på 6 uger til 
afgivelse af bemærkninger. 
 
Den 25. februar 2013  modtog  Aabenraa Kommune kommentarer fra DOF - Sønderjyl-
land. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 7. Kommentarerne indeholder ikke noget 
konkret fsva udkastet til miljøgodkendelsen; men alene et ønske om forlængelse af 6 
ugers fristen. Aabenraa kommune har vurderet, at Kommunen ikke vil imødekomme øn-
sket om at forlænge høringsperioden. DOF – Sønderjylland er blevet orienteret om dette.   
 
Der er ændret i projektet siden udkastet blev sendt i 6 ugers høring. Ansøger har indgået 
aftale med ejer af Fogderupvej 19, 6372 Bylderup – Bov om afsætning af husdyrgødning. 
Da Fogderupvej 19, 6372 Bylderup – Bov er miljøgodkendt; men ikke udnytter miljøgod-
kendelsen fuldt ud, er der ikke udarbejdet særskilt arealgodkendelse til den. 
 
Ansøger har forespurgt om der kunne gives fleksibilitet med hensyn til opfyldelse af BAT 
kravet på stald + lager. Der er regnet 4 scenarier igennem, og hertil er stillet vilkår 17 
og 18. 
 
Der er stillet vilkår til udegående dyr (vilkår 12 – 15 og vilkår 93) 
 
Der ud over er der væsentligst ændret i afsnittene om energi – og vandforbrug samt i 
afsnittet om gødningsopbevaringskapacitet.  
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Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside tirsdag den 5. marts  2013, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberetti-
gede personer, organisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været ind-
draget i sagens behandling. Disse er listet i afsnit 13 Klagevejledning. 
 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
§ 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendel-
se mv. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Nørregård-
vej 5, 6372 Bylderup – Bov. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion af kvæg af stor race på: 
 

• 280 årsmalkekøer 
• 328 årsopdræt (0-24 mdr.) 
• 140 producerede tyrekalve 40 – 55 kg 

 
Svarende til 512,22 DE. 
 
Miljøgodkendelsen omfatter de nuværende stalde, gødnings- og ensilageopbevaringsan-
læg samt øvrige faste konstruktioner med ændringer samt ny stald, foderlade, mød-
dingsplads og gyllebeholder se nedenstående:  
 

 
• Udvidelse af eksisterende kostald ST- 89687  
• Udvidelse og ændring af eksisterende staldafsnit til opdræt ST-89688 
• Udvidelse af eksisterende foderbord 
• Etablering af 2 malkerobotter 
• Etablering af gyllebeholder på 4500 m3 LA - 59388 
• Etablering af ensilagesiloer på 1620 m2  
• Opstilling af kalvehytter på eksisterende møddingsplads ST 91547 
• Etablering af teltoverdækning på de 2 største gyllebeholdere på hhv. 4500 m3 og 

2500 m3 LA – 59388 og LA - 59386 
• Etablering af stald til goldkøer og opdræt på 675 m2 ST-90583 
• Etablering af foderlade til tørfoder på 116 m2 
• Etablering af kombineret møddingsplads/plads til mobile kvæghytter på 100 m2 

ST-91546 
 

Der er på vilkår godkendt fleksibilitet i valg af virkemidler til opnåelse af BAT på stald + 
lager. Således kan etablering af fast overdækning på gyllebeholder LA-59386 undlades, 
hvis der foderkorrigeres på råprotein til malkekøerne, svarende til den NH3-N reduktion 
overdækningen ville betyde (jf. vilkår 17). 
 
Indtil den nye stald ST-90583 er etableret, kan 40 goldkøer og 26 kælvekvier huses i den 
eksisterende stald på enten sengestald med spalter (bagskyl/ringkanal) og skrabere eller 
dybstrøelse (hele arealet) på vilkår af, at der foderkorrigeres på råprotein til malkekøer-
ne, svarende til forskellen i NH3-N emission på det nye og det eksisterende gulv (jf. vilkår 
18). 
 
Aabenraa Kommune meddeler samtidig dispensation efter § 9 stk. 3 i husdyrbrugloven til 
afstandskravet på 25 m fra markvandsboring 159.1109  til staldanlægget. Dispensatio-
nen gives til en afstand på 15 m. Der er stillet vilkår om indretning af boringen og om at 
lægge beton imellem boringen og staldanlægget.  
 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre 
tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
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Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Nørre-
gårdvej 5, 6372 Bylderup – Bov. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter  § 12, stk. 2  i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om 

miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer og  
• i henhold til de fastsatte vilkår. 

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

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

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

artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddel-
bart op til husdyrbrugets arealer, og 

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier 
 
 
 
Den 26. februar 2013    
 
     
     
 
 
Susanne Niman Jensen   Tina Hjørne  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 74 80   Direkte 73 76 72 84 
landbrug@aabenraa.dk   landbrug@aabenraa.dk 
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2 Vilkår 

2.1 Generelle forhold 

 
Beskrivelse af husdyrbruget 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med 
de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema 
nr. 28281 version 6, genereret den 14. februar 2013 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 18. februar 2013 og på de vilkår, der 
fremgår af miljøgodkendelsen. 

2. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyr-
bruget skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune. 

 
Gyldighed  

3. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra den-
ne afgørelses meddelelse. Miljøgodkendelsen anses for udnyttet ved 
iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Det vil være tilstrækkeligt, at 
der inden fristens udløb er indgået en retlig bindende aftale med relevante 
håndværkere eller entreprenører om udførelse af bygge- og anlægsarbej-
det, herunder en frist for udførelsen. Det er tillige en forudsætning, at  den 
udnyttelse, der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og færdiggø-
res i et rimeligt tempo og normalt skal være afsluttet inden for et år efter 
fristens udløb. Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur – og Miljøklage-
nævnet skal 2 års fristen regnes fra det tidspunkt, hvor klagesagen bort-
falder, eller hvor Natur – og Miljøklagenævnet træffer afgørelse, medmin-
dre at natur – og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
4. Den nye stald ST- 90583 og foderladen, møddingspladsen, gyllebeholde-

ren, overdækning af gyllebeholder, kalvebokse og kælvningshytter skal op-
føres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i tabel 3. 

5. Foderbordet skal opføres mindst 15 m fra markvandsboring 159.1109. Der 
skal lægges beton imellem boringen og foderbordet og boringen skal for-
synes med en brøndring, så den ligger mindst 30 cm over terræn. Den skal 
forsynes med et tæt låg, og i bunden skal der være beton. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  

6. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte stald-
afsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel 
dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 6. Dyreenhedsom-
regningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 
2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere 
end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreen-
hedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder. 
 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder
/ydelse 

Antal dyr DE 

ST-
89685 Goldkøer Dybstrøelse 

9234 kg 
mælk 5 6,67 

ST- Opdræt Sengebåsestald med 6-13 mdr. 94 35,92 
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89686 

Eksi-
steren-
de ung-
dyrstal

d 

spalter og bagskyl 

ST-
89686 

Eksi-
steren-
de ung-
dyrstal

d 

Opdræt småkal-
ve 

Dybstrøelse 1,25-6 mdr. 63 17,67 

ST-
89687 Malkekøer 

Sengestald med 
spalter (kanal, 

bagskyl eller ringka-
nal) med skraber 

9234 kg 
mælk 134 178,66 

 Malkekøer 

Sengestald med 
spalter (kanal, 

bagskyl eller ringka-
nal) med skraber 

9234 kg 
mælk 

96 128,29 

ST-
89687 

Opdræt småkal-
ve 

Dybstrøelse 0-½ mdr. 7 1,57 

ST-
89687 Tyrekalve Dybstrøelse 40 – 55 kg 140 1,37 

ST-
89688 

Ny af-
deling i 
tilknyt-
ning til 
eksiste-
rende 

kostald 

Opdræt 

Sengestald med 
spalter og 

bagskyl/rundskyl 
med skraber 

13-17½ mdr. 60 28,73 

ST-
89688 

Ny af-
deling i 
tilknyt-
ning til 
eksiste-
rende 

kostald 

Opdræt 

Sengestald med 
spalter og 

bagskyl/rundskyl 
med skraber  

17½ - 22 
mdr. 

60 33,27 

St-
89688 

Malkekøer Dybstrøelse 
9234 kg 
mælk 

4 5,34 

St-
90583 

Ny 
stald 

Goldkøer Drænet gulv 
9234 kg 
mælk 40 53,38 
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St-
90583 

Ny 
stald 

Kælvekvier Drænet gulv 22-24 mdr. 26 15,84 

ST-
91546 

kælv-
nings-
boks 

Kælvekøer Dybstrøelse 9234 kg 
mælk 

1 1,33 

ST-
91547 

kalve-
hytter 

Opdræt Dybstrøelse 0-½ mdr. 6 1,35 

ST-
91547 

kalve-
hytter 

Opdræt Dybstrøelse ½-1,25 mdr.  12 2,82 

I alt     512,22 

 
 

7. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på 
årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. ovenståen-
de tabel. 

8. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrel-
se efter 2 år, og når besætningen er nået op på 512,22 DE. 

9. Spaltearealet i både den eksisterende kostald og i den nye afdeling i den 
eksisterende stald (ST-89687, ST-89688) skal skrabes mindst hver fjerde 
time. 

10. I staldafsnittet til 40 malkekøer og 26 kælvekvier (ST-90583) skal gulvene 
i gangarealerne bestå af fast gulv med 2 % hældning med et skrabeanlæg, 
der kører mindst hver 2. time. Anvisningerne i byggeblad nr. 107.04-22 
omkring pladsstøbte gulve skal følges. 

11. I staldafsnit  med dybstrøelse (ST-89685, ST-89686, ST-89687, ST-89687, 
ST-89688, ST-91546, ST-91547, ST-91547) skal der strøs med halm eller 
andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i 
overfladen. 

12. Der skal sælges minimum 12 stk. kælvekvier (17½-22 mdr.)/år. 
13. Minimum 38 årskvier (17½-22 mdr.) skal være udegående indenfor ud-

bringningsarealet i min 5 mdr. 
14. Min. 10 årskvier (17½-22 mdr.) skal være udegående udenfor udbring-

ningsarealet i min. 5 mdr. 
15. 40 årsmalkekøer og 26 årskælvekvier (22-24 mdr.) skal være udegående 

svarende til 1 mdr. om året indenfor udbringningsarealet.   
 

Ventilation 
16. Ventilatorerne i ST-89686 skal serviceres og renholdes med de for det 

konkrete anlægs vejledende intervaller og specifikationer med henblik på 
driftsstikker funktion. 

 
Fodring 

Et af følgende alternativer skal opfyldes: 
17. Den samlede foderration til malkekøerne må i gennemsnit maksimalt inde-

holde 168 gram råprotein pr. foderenhed (FE) på årsbasis og der etableres 
fast overdækning på LA-59386 eller 
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Den samlede foderration til malkekøerne må i gennemsnit maksimalt inde-
holde 165,5 gram råprotein pr. (FE) til malkekøerne, og der etableres ikke 
fast overdækning på LA-59386 på 2500 m3 .  
Et af følgende alternativer opfyldes: 

18. Indtil den nye stald ST-90583 er etableret, og indtil der er etableret fast 
overdækning på LA-59386, må den samlede foderration til malkekøerne 
maksimalt indeholde 163 gram råprotein pr. FE på årsbasis. Besætningen, 
der skal rummes i ST-90583, skal være udegående svarende til 1 md/år, 
og den kan, indtil stalden er etableret, opstaldes i eksisterende stalde 
(sengestald med spalter og bagskyl/rundskyl) og skraber eller dybstrøelse 
(hele arealet)) eller 
Indtil den nye stald ST-90583 er etableret, må den samlede foderration til 
malkekøerne maksimalt indeholde 165,0 gram råprotein pr. (FE) på årsba-
sis under forudsætning af, at der etableres fast overdækning på LA-59386 
på 2500 m3. Besætningen, der skal rummes i ST-90583, skal være ude-
gående svarende til 1 md./år, og den kan, indtil stalden er etableret, op-
staldes i eksisterende stalde (sengestald med spalter og bagskyl/rundskyl) 
og skraber eller dybstrøelse (hele arealet)). 
 

Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
19. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbe-

holder, må ikke placeres på samme sted, før der er gået 5 år. Tidspunkt og 
placering af ensilagestakke skal noteres på et kortbilag i driftsjournalen, 
der skal opbevares i mindst 5 år. 

20. Ensilage i markstak skal overholde følgende afstandskrav: 
 
 

Kategori Afstandskrav, meter 

Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m 

Fælles vandindvindingsanlæg 50 m 

Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m 

Offentlig vej og privat fællesvej 15 m 

Levnedsmiddelvirksomhed 25 m 

Nabobeboelse 50 m 

Til naboskel 30 m 

 
 

21. Ensilage i markstakke må ikke placeres på arealer, der har en hældning på 
over 6º mod vandløb og søer, og de skal placeres, så de ligger mest muligt 
i læ. 

22. Ensilage skal overdækkes umiddelbart efter etablering af markstak. 
23. Ensilage skal overdækkes med lufttæt materiale umiddelbart efter ilægning 

i siloen. 
24. Kasseret ensilage fra ensilagesiloer skal fjernes løbende og opbevares 

overdækket med plast eller lignende. 
 
Rengøring af stalde 

25. Ved rengøring af staldene skal spalternes og spalteskrabernes funktions-
dygtighed kontrolleres (tjekkes minimum én gang om året). Dato for ren-
gøring skal noteres i driftsjournalen. 

 
Energi- og vandforbrug 

26. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne 
dokumenteres i mindst 5 år. 
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27. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 285.484 
kWh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes 
en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal 
fremvises ved tilsyn. 

28. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. mælkekø-
leanlæg, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes så-
ledes, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumen-
teres i mindst 5 år.  

29. Der skal anvendes lavenergi belysning. 
30. Ved udskiftning af energiforbrugende anlæg skal der udskiftes til energief-

fektive typer. 
31. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vand-

forbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.  
32. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 13.780 

m3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en 
handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fo-
revises ved tilsyn. 

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

33. Overfladevand og ensilagesaft fra ensilageanlægget skal ledes til gyllebe-
holderne. 

34. Overfladvand fra pladsen til kalvehytterne og pladsen til kvæghytten 
(møddingspladsen) skal ledes til gyllebeholderen. 

 
Kemikalier og medicin mv. 

35. Gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at 
de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, 
hvis der måtte ske udslip. 

 
Affald 

36. Døde dyr skal opbevares på den i ansøgningen angivne plads. 
37. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 7. 

  
 Olie 

38. Opbevaring af diesel-/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt 
beholder, som står på fast og tæt bund så spild kan opsamles, og at der 
ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.  

39. Såfremt tanken er placeret i umiddelbar nærhed af regnvandsafløb, vand-
løb mm. skal tanken stilles i en spildbakke med opkant, der kan rumme 
tankens indhold. Tanken placeres sådan, at regnvand ikke opsamles i 
spildbakken. 

40. Tankning af diesel fra stationær tank 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. 

41. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke op-
står risiko for forurening. 

42. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. Tankpistol med fuld-
automatisk stopfunktion ved fuld tank må anvendes. 
 

Driftsforstyrrelser og uheld 
43. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af 

eventuelt spild. 
44. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle 

medarbejderne. 
45. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Da-

toen for ajourføringen skal fremgå af planen. 
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2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
 
Gødningstyper og mængder 

46. Mængden af dybstrøelse må efter udvidelsen maksimalt antage 38,11 DE. 
Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 
717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyre-
hold for mere end 3 DE, husdyrgødning, ensilage m.v. 

 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 
            Der henvises til vilkår 17 og 18 mht. overdækning af LA-59386. 

47. Den nye gyllebeholder LA-59388 på 4500 m3 skal senest ved etablering 
overdækkes med fast overdækning i form af telt eller betonlåg. Overdæk-
ningen skal lukkes igen umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel. Ska-
der på den faste overdækning skal repareres, således at overdækningen 
altid er helt tæt. 

48. Hvis en gyllebeholder tages ud af drift, skal det anmeldes til Kommunen. 
 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

49. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i ethvert delparti, der ik-
ke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være 
placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før kom-
post igen må placeres på det samme sted. 

50. Ved etablering af markstak af kompost med et tørstofindhold på mindst 30 
pct. i et hvert delparti skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i 
driftsjournalen og opbevares i mindst 5 år. 

51. Kompost i markstak skal overholde afstandskravet på 50 m til nabobeboel-
se. 

52. Kompost i markstakke må ikke placeres på arealer, som skråner mod 
vandløb og søer, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 

53. Kompost skal overdækkes umiddelbart efter etablering af markstak. 
54. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i et hvert delparti i mark-

stakke må ikke placeres på arealer som skråner mere end 6 grader mod 
vandløb, søer eller fjorde, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i 
læ. 

55. Hvis der ikke er daglig tilførsel til møddingen, skal den overdækkes. 
 
Anden organisk gødning 

56. Bedriftens arealer må ikke tilføres kvælstof i anden organisk gødning. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

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

58. Der må ikke anvendes faste stationære pumper på gyllebeholderne. I ste-
det skal der anvendes gyllevogn med egen påmonteret pumpe. Der må ik-
ke monteres fjernbetjent pumpeudstyr. Der kan alternativt etableres en 
anordning, som sikrer, at pumpen kun kan startes, når der står en gylle-
vogn under udløbet. 

59. Når pumpning af gylle fra den gamle stald (ungdyrstalden) er afsluttet, 
skal der slukkes ved hovedafbryderen, der er placeret i stalden. Afbryde-
ren skal sidde i aflåst skab/stald. 

60. Traktordrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, 
fx ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakslen. Trakto-
ren skal aflåses eller helt frakobles pumpeudstyret. 

61. Gyllen i gyllebeholderne må kun omrøres umiddelbart før udbringning af 
gyllen. 
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2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt 

62. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugt-
gener, der vurderes at være væsentligt større, end det kan forventes ifølge 
grundlaget for miljøvurderingen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud 
om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foran-
staltninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedriften.  

 
Fluer og skadedyr 

63. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum 
i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Skadedyrlaboratoriet. 

 
Transport 

64. Sker der spild af fast husdyrgødning ved transport på offentlige ve-
je/private fællesveje, skal det staks opsamles. 

65. Ved transport af gylle ud på offentlige veje/private fællesveje skal gylle-
vognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild ikke kan 
finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsamles. 

 
Støj 

66. Bidraget fra landbruget med adressen Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup Bov 
til  det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land og i 
lokalbyen Ravsted ikke overskride følgende værdier: 

 
 Mandag - fredag kl. 

07.00 - 18.00 
Lørdag kl. 07.00 - 

14.00 

Mandag - fredag kl. 
18.00 - 22.00 

Lørdag kl. 14.00 - 22.00 
Søn og helligdag kl. 

07.00 - 22.00 

Alle dage 
kl. 22.00 – 

07.00 

Det åbne land 55 45 40 
Lokalbyen Rav-
sted 
område nr. 
61.B.1 

45 40 35 

 
Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern 
støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj 
fra virksomheder. 
 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholds-
arealer ved boliger. 
Støjgrænserne må i område nr. 61.B.1 i lokalbyen Ravsted ikke overskri-
des noget sted i området. 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden 
for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden 
for den mest støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden 
for den mest støjbelastede halve time. 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets 
støjbidrag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umid-
delbar nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs og majs til siloanlæg 
eller til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i for-
bindelse med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra dis-
se aktiviteter. 
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Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes 
område, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal med-
regnes i landbrugets støjbidrag. 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæse-
re på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets 
støjbidrag, uagtet at eksempelvis blæseren måtte befinde sig på et køre-
tøj, der ikke hører til landbruget. 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal 
udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af 
et akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person om-
fattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 

 
Støv 

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

 
Lys 

68. Belysningen skal begrænses til det i redegørelsen anførte. 
 

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealerne 

69. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgød-
ning svarende til et husdyrtryk på 2,3 DE/ha. 

70. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må finde sted på de 
140,21 ha udspredningsareal, som fremgår af kort 3. 

71. Dybstrøelsen skal udbringes på egne eller forpagtede arealer. 
72. Denne miljøgodkendelses gyldighed er betinget af at der foreligger gyldige 

arealgodkendelser af aftalearealerne til afsætning af 190 DE. 
73. Der skal foreligge skriftlige aftaler på forpagtninger og gylleaftaler af 

mindst 1 års varighed. 
74. Der må afgives husdyrgødning svarende til 1,4 DE/ha på aftalearealer. 
75. På græsningsarealet i Ny Frederikskog må der højst gå 2 kreaturer pr. ha i 

perioden 15. april til 15. juni. 
76. På græsningsarealet i Ny Frederikskog må der ikke tilføres anden husdyr-

gødning end den, der tabes af kreaturerne, der afgræsser arealet. 
 
Beskyttet natur 

77. Der skal etableres en 2 m bred dyrknings-, sprøjtnings- og gødskningsfri 
bræmme på mark 26-0, 25-0, 24-0, 01-0 og FP-(AG) op til vandhullerne, 
jf. kort 2. Bræmmen måles fra den øverste kronekant, som også inkluderer 
en evt. omkringliggende sumpvegetation. Bræmmen må gerne slås. I de 
tilfælde, hvor bestemmelserne i lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner 
med senere ændringer er mere vidtgående end vilkåret, træder lovens be-
stemmelser i stedet for vilkåret. 

78. Der skal etableres en 2 m bred dyrknings-, sprøjtnings- og gødskningsfri 
bræmme langs vandløbene, der grænser op til mark 28-0, 10-0, 06-0, 03-
0, 04-0, 07-0, 24-0, 20-0 og FP-(AG) (jf. kort 5). I de tilfælde, hvor be-
stemmelserne i lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner med senere 
ændringer er mere vidtgående end vilkåret, træder lovens bestemmelser i 
stedet for vilkåret. 

 
Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 

79. Der må højst produceres 38,11 DE dybstrøelse pr. år. 
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Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bilag IV) 
80. Der må ikke fjernes læhegn og småbeplantninger (herunder også i biologi-

ske korridorer), som kan fungere som rasteplads for bilag IV arter. 
 

2.7 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT) /renere tekno-
logi 

 

2.8 Husdyrbrugets ophør 
81. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kon-

taktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at 
undgå forureningsfare. 

2.9 Egenkontrol og dokumentation 
82. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vil-

kårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og 
forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være logbog for 
udegående dyr, gødningsregnskaber, ansøgninger om støtte efter enkelt-
betalingsordningen, foderanalyser, fakturaer for indkøbt foder, en-dags fo-
derkontroller, kvægnøglen, ydelseskontroller, effektivitetskontroller, meje-
riafregninger, slagteriafregninger, årsopgørelser fra slagteriet, andre kvit-
teringer for afsatte og købte dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber 
vedrørende omsætning af foder og dyr samt status dyr og foder. 

83. Til dokumentation for at vilkår vedrørende kvægbesætningen er overholdt, 
og at kvægbesætningens produktionsomfang ikke er større end det tillad-
te, skal registreringer af antal årsdyr i CHR-registeret forevises Aabenraa 
Kommune på forlangende. Alternativt skal Aabenraa Kommune gives tilla-
delse til at kunne indhente oplysningerne hos Dansk Landbrugsrådgivning, 
eller hos dem, der har rådighed over oplysningerne. Omkostningerne i for-
bindelse med indhentning af oplysningerne skal afholdes af driftsherren. 

84. Gyllebeholderne skal tømmes mindst én gang om året, hvor de skal gen-
nemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen 
skal registreres i driftsjournalen. 

85. Ved etablering af markstakke med kompost og ensilage, skal tidspunkt og 
placering noteres på et kortbilag, der skal forevises Aabenraa Kommune på 
forlangende. 

86. Der skal foretages daglige tjek og løbende service af anlæggene efter be-
hov. 

87. Hver enkelt ensilagesilo i ensilageopbevaringsanlægget skal, når den tøm-
mes, gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gen-
nemgangen skal registreres i driftsjournalen. 

88. Møddingspladsen skal, når den tømmes, gennemgå et visuelt eftersyn og 
vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjour-
nalen. 

89. Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og miljø 
skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen. 

90. Der skal udarbejdes foderplaner til malkekøerne, der indeholder oplysnin-
ger om indholdet af råprotein i foderet. 

91. Grovfodermidler bortset fra frisk græs, der udgør mere ende 10 % 
FE/malkeko/dag, skal analyseres for indholdet af råprotein, AAT, PBV. Ana-
lysen skal foretages af et akkrediteret laboratorium. 

92. Endagskontrol (EFK) skal foretages fire gange om året. I forbindelse med 
endagsfoderkontrollen skal der foretages beregning af indholdet af total 
råprotein, AAT og PBV. Foderplaner, analyser, resultater fra endagsfoder-
kontrollen samt indlægs- og følgesedler fra indkøbt kraftfoder og råvarer 
skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyn-
dighedens forlangende.  
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93. Der skal føres logbog over flytning af dyr ud og ind, der relaterer til vilkår 
13 og 14 til dokumentation for udegående dyr.  
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12, stk. 2  i 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af hus-
dyrbrug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa 
Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om æn-
dringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat 
og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i hen-
hold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger ind-
sendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, i 2009 skal 
ammoniakemissionen reduceres med 25 % og fra 25. april 2011 skal der reduceres med 
30 %. Denne ansøgning er første gang indsendt den 13. april 2007, hvorfor 15 % am-
moniakreduktionen gælder.   
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse/ændring af 
det eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, 
der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk 
arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 

 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Nørre-
gårdvej 5, 6372 Bylderup Bov. 
Til ejendommen er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 50615 og 
ejendommen er desuden knyttet til CVR nr. 77062912 og CVR/p nr. 1002510069 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, der fremgår af skema nr. 28281 version 6, 
genereret den 14. februar 2013. Ansøgningen med tilhørende bilag, der blandt andet 
indeholder den miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt i bilag 1. 
 

3.2 Meddelelsespligt 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i 
dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealer-
ne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for 
samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny 
miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare 
end de godkendte arealer.  
 
Redegørelse (fra oprindelig mg) 
Information om ejerforhold m.v. og de tiltænkte ændringer af husdyrbruget er beskrevet 
i ansøgningen med tilhørende bilag, der er vedlagt denne godkendelse som bilag 1.  
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Miljøredegørelsen og miljøvurderingen tager udgangspunkt i anlægget og i udbringnings-
arealerne, der fremgår af bilag 1 afsnit 3.1 i alt 140,21 ha ejede og forpagtede arealer. 
Derudover afsættes der husdyrgødning via aftale om overførsel til 136,07 ha. Der bliver 
ikke udarbejdet § 16 arealgodkendelse til aftalearealerne, da disse er miljøgodkendt i 
forvejen. Desuden er der indgået en græsningsaftale svarende til afsætning af gødning 
fra ca. 2,3 DE. Græsningsaftalen ligger udenfor harmoniarealerne i Tønder Kommune. 
Tønder Kommune er blevet hørt om dette areal, og Tønder Kommunes miljøredegørelse 
og miljøvurdering af arealerne er indarbejdet i denne godkendelse. 
 
Udskiftning af arealer skal anmeldes til Aabenraa Kommune. Udskiftning af arealer inden 
for samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan ske uden en ny god-
kendelse såfremt Aabenraa Kommune vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare.   
 
Øvrige ændringer i bedriften skal forelægges Aabenraa Kommune, der skal vurdere, om 
ændringen udløser krav om et tillæg til miljøgodkendelsen. 
 

3.3 Gyldighed 
Der gives 2 år til at udnytte godkendelsen, efter den er meddelt. Vilkårene i denne miljø-
godkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor godken-
delsen udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt 
eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil 2020.  
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

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

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

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

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

3.5 Revurdering af miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. 
Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år. Det er plan-
lagt at foretage den første revurdering i 2021. 
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4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldan-
læg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone ca. 900 m fra Ravsted by og ca. 430 m fra den 
nærmeste nabobeboelse. Nye anlæg etableres i tilknytning til eksisterende bygningsmas-
se. Udvidelsen/ændringen vurderes at være erhvervsmæssig nødvendig, for ejendom-
mens fortsatte drift og udvikling som en moderne mælkeproduktionsejendom, idet der 
skabes de bedst mulige produktionsbetingelser for køerne. Desuden vil mælkeproduktio-
nen ikke kunne opretholdes på sigt, hvis der ikke udvides. 
 
Tabel 1 Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige byzone 

780 m Ravsted 50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-
råde 

Ca. 18 km Arrild Ferieby 50 m 

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

1.300 m Ravsted 50 m  

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

780 m Ravsted 50 m 

Nabobeboelse 
Ca. 430 

m Lille Knivsigvej 6 50 m 
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Tabel 2 Afstandskrav – placering af anlæg 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 18 m 

Afstanden er målt fra den 
gamle kostald til beboelsen 15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed ≥ 25 m - 25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 1540 m 

Afstanden til Ravsted private 
almene vandværk 50 m 

Enkelt vandindvindingsan-
læg 15 m 

Fra det nye udendørs foder-
bord, der etableres vest for 
stalden, er der 15 m til en 

markvandsboring  

25 m 

Vandløb Ca 138 m 
Den nye gyllebeholder ligger 
ca 138 m fra et vandløb vest 

for gyllebeholderen 
15 m 

Dræn 
Der er ingen 
dræn på 
ejendommen 

 15 m 

Sø 140 m 
Sydvest for anlægget ligger 

denne sø 
15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

108 m 
Vejen er nedklacificeret til 

privat vej fra naboskellet og 
ind til anlægget 

15 m 

Naboskel 
108 m 

 
Sydøst for anlægget 30 m 

 
 
Redegørelse for markvandsboringernes placering og dispensation for afstands-
krav 
Afstandskravet fra markvandsboringer til staldanlæg er 25 m. Boring 159.1180 lå der 
hvor den nye stald placeres. Ansøger har oplyst, at denne boring er nedlagt.  
 
15 m syd for den eksisterende stald, hvor der etableres et nyt foderbord, ligger mark-
vandsboring 159.1109. Den er forsynet med brøndring, hvorved den ligger 30 cm over 
terræn. Den er forsynet med et tæt låg, og bunden er af beton. Der er lagt beton imel-
lem boringen og staldanlægget. Aabenraa kommune meddeler dispensation til afstands-
kravet.  
  
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. Nærmeste registeret Kirkelandskab ligger ca. 310 m sydøst for 
ejendommen. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. Nærmeste Lavbundsareal, der er ikke omfattet af okkerklasse, ligger ca. 90 m syd-
vest for ejendommen. 
 
Skovrejsningsområder 
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Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovrejsningsom-
råder”. Nærmeste skovrejsningsområde ligger ca. 860 m vest for ejendommen. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”strandbeskyttel-
seslinie”. 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Klitfredningsli-
nie” 
 
Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovbyggelinie”. 
Nærmeste skovbyggelinie ligger ca. 760 m nord for ejendommen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinier”.  
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelsesli-
nien for fortidsminder. 
  
Der er ingen arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede områ-
der”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29f fastsat regler om, at der på 
fortidsminder og inden for en afstand af 2 meter fra dem ikke må foretages jordbehand-
ling, gødes eller plantes. 
 
I henhold til naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1042 af 20/10/2008, må der ikke inden for 
100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven fo-
retages ændringer i tilstanden af arealet, herunder etableres hegn, placeres camping-
vogne og lignende. Forbuddet gælder ikke for sædvanlig hegning på jordbrugsejendom-
me og landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning. Forbuddet gælder endvidere ikke 
for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet, samt fortidsminder, der er nævnt i bilag 
1 til loven. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Der er ingen arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29a fastsat regler om, at der ikke 
må foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddi-
ger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortids-
minder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de generelle afstandskrav er overholdt med undtagelse 
af afstandskravet til markvandsboring med DGU nr. 159.1109, som der hermed gives 
dispensation til, idet det vurderes at med den beskrevne placering og indretning, vil der 
ikke kunne ske forurening af grundvandet fra boringen.  
 
Aabenraa kommune vurderer, at de beskrevne udvidelser og ændringer af anlægget ikke 
vil forringe de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier i området.  
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4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Landskabelige værdier 
 
Tabel 3 -  Materialevalg 

Bygning Grund-
plan ca. 

Byg-
nings-

højde ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

ST-
89
68
5 

Kostald/ 

kviestald før 
udvidelse 

 

 

Der er tale 
om 2 stalde, 
der er bygget 

sammen 

1125 
m² og 
1305 
m² 

  

7 m og 
9,3 m 20 º 

Kostalden er beklædt 
med røde stålplader, 
og taget er med gråt 
eternit. Der er 3 ræk-
ker lysplader på hver 
tagflade. I gavlen er 
der opsat lysplader i 
en stribe over porten 

helt til kip. 

 

 

 

Køer og kvi-
er 

ST-
89
68
5 

Kostald/ 

kviestald ef-
ter udvidelse 
Stalden udvi-

des med 

380 m² 9,3 m 20° 

Begge gavle er be-
klædt med røde stål-
plader. Siden mod 

syd er sammenbyg-
get med den eksiste-
rende stald og siden 
mod nord er åben. 

Taget er beklædt med 
stålplader. 

Køer og kvi-
er 

ST-
90
58
3 

Ny goldko- 
og kælve-
kviestald 

675 m2 4,3 m 20°  Køer og kvi-
er 

 Ny foderlade 116 m2 6,4 m 20°  Tørfoder 

 
Nyt udven-
digt foder-

bord  

116 m² 
og 251 
m² 

  Beton foderbord 

 Plansiloanlæg 
1620 
m² 

  Betonelementer ensilage 

 
Nyt plansilo-

anlæg 
1620 
m²   Betonelementer ensilage 

 Mælketank 18000 l 5,8 m  Stål mælk 

ST-
89
68
6 

Gammel ko-
stald/ 

Kalvestald  

32 x 12 
m² = 
384 m² 

7 m  Rød teglsten og eter-
nit tag 

kalvestald 

 Lade Ca. 750 
m² 

7 m         
20º 

Grønne stålplader og 
eternittag. 

halm 

 
Kornsiloan-

læg 

8 x 12 
m²= 96 
m² 

10 m 30º 
Røde teglsten og 

eternittag. Korn 
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 Maskinhus 1120 
m² 

8 m 20° 

Vægge: Rød/brune 
stålplader 

Tag: eternitplader 

Den sydlige gavl er 
med lysplader over 

porten 

 

maskiner 

LA-
59
38
9 

Møddings-
plads 

9 x 13 
m²= 
117 m²  

  Beton 

Dybstrøelse, 
ensilage-
spild, kal-

vemøg 

LA-
59
38
8 

Ny mød-
dingsplads 

100 m2     

ST-
91
54
7 

Kalvebokse 13,5 m 2,45 m 20° 
Laminerede plader på 

siderne og ståltag Småkalve 

ST-
91
54
6 

Kælvnings-
hytte 

31,5 m 3,15 m 20° Laminerede plader på 
siderne og ståltag 

Kælvekøer 

LA-
59
38
6 

Gyllebeholder 
1 

2500 
m³ 

4 m heraf 
2 m over 
jorden 

 
Betonelementer med 

teltoverdækning Gylle 

LA-
59
38
7 

Gyllebeholder 
2 

616 mX 

4 m heraf 
2 m un-
der jor-
den 

 Betonelementer Gylle 

LA-
59
38
8 

 Ny Gyllebe-
holder 3 

4500 
m³ 

5 m heraf 
2 ½ m 
over jor-
den. 

 Betonelementwer 
med teltoverdækning 

Gylle 

 Garage 100 m² 5 m 30º Røde teglsten og bru-
ne tagsten. 

bilgarage 

 Stuehus 192 m² 5,2 m 30° 
Stuehus: Røde tegl-

sten  

Tag: brune tagsten  

Beboelse 

 

 
 
 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde land-
skaber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Alle bygninger og opbevaringsanlæg ligger inden for udpegningen ”Uforstyrrede landska-
ber”. 
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Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer inden for udpegningen ”Værdiful-
de kulturmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige na-
turarealer”. 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Naturområder”, men mark FP-(AG) 
ligger inden for udpegningen ”naturområder”. 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Områder med naturinte-
resser”. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 7 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et moseområde udpeget af 
Tønder Kommune vest for anlægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 7,5 km sydøst for ejen-
dommen. Området er Natura 2000 område nr. 098 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og 
Terkelsbøl Mose, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemo-
se og Terkelsbøl Mose. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 32 km sydøst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. 102 Flensborg Fjord og Nybøl Nor, 
herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen, nærmeste beskyttet sø ligger ca. 120 m 
sydvest for ejendommen. Følgende arealer grænser op til eller ligger helt eller delvis in-
den for udpegningen ”Beskyttede Vandløb”: mark FP-(AG), 10-0, 03-0, 04-0, 07-0, 19-0, 
06-0,05-0, 20-0, 28-0, 26-0, 27-0, 33-0, 18-0. Og følgende areal grænser op til eller 
ligger helt eller delvis inden for udpegningen: ”Beskyttede sø”: mark 26-0, 25-0, 24-0, 
08-0, 10-0, 02-0, 01-0. 
 
Områder hvor skovtilplantning er uønsket 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovtilplantning 
er uønsket”. Nærmeste udpegning ligger ca. 310 m sydøst for ejendommen. 
 
Øvrige udpegninger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Boligområder”, 
”Blandet bolig- og erhvervsområder”, ”Centerformål”, ”Erhvervsområder”, ”Fritids og Fe-
rieformål – Rekreative områder”, ”Offentlige formål”, ”Sommerhusområder”, ”Perspektiv-
områder bolig” og ”Perspektivområder erhverv”. 
 
Vurdering 
Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup Bov er i henhold til den gældende Regionplan 2005-2016 
og Forslag til Kommuneplan 2009 placeret i landzone og i et område, som er udpeget 
som særligt værdifuldt landbrugsområde. Desuden er området udpeget som uforstyrret 
landskab. Det nye byggeri opføres i tilknytning til hidtidig bebygget areal. Kommunen 
vurderer, at det samlede bygningsanlæg – efter udbygningen af det ansøgte – vil fremstå 
som en driftsmæssig enhed. Det vurderes tillige, at de nye driftsbygninger, herunder 
gyllebeholderen og teltoverdækningen af de 2 største gyllebeholdere ikke ændrer væ-
sentligt på oplevelsen af landskabet. Det vurderes samlet, at udvidelsen og de deraf føl-
gende ændringer i området ikke vil være i strid med hensynet til det uforstyrrede land-
skab.  
 
Der stilles ikke yderligere vilkår. 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er tale om udvidelse af et eksisterende malkekvægbrug. Situationsplan fremgår af 
bilag 1.3. 
 
Den eksisterende kostald består af 2 stalde, der er bygget sammen. Denne er i dag ind-
rettet med 6 rækker + 3 rækker senge til køer på den ene side af foderbordet. På køer-
nes gangareal er der spalter. I den østlige ende af stalden er der i nudrift ikke etableret 
senge. På modsatte side af det eksisterende foderbord, er der etableret store dybstrøel-
sesbokse med ædeplads med spalter til kvier. Køerne malkes i robotter. I den vestlige 
ende af stalden er der etableret en stor kælvningsboks med dybstrøelse. Ved siden af 
denne er der en plads til bokse til spædkalve. Stalden mod syd er 22,4 m bred og 50,2 m 
lang. Benhøjden er 3 meter. Den anden stald er 26 m bred og 50,2 m lang med en ben-
højde på 5 meter. Taghældningen på begge bygninger er 20 grader. Højderne på byg-
ningerne er hhv. ca. 7 m og 9,3 m. 
 
Kostalden udvides med et udvendigt foderbord på 36,2 meter af sydsiden samt i ende-
gavlen mod øst hen til det eksisterende foderbord. Gangarealets bredde er 3,2 m. Der vil 
blive etableret 96 nye sengepladser til malkekøer i tilknytning til den eksisterende stald 
med senge og spalter. Dertil vil der blive opsat to robotter mere til malkning af køerne. 
Dermed bliver der 230 senge til de malkende køer. Der bliver etableret en ny dybstrøel-
sesboks med plads til 4 malkekøer. I forvejen er der en dybstrøelsesboks med plads til 5 
malkekøer. Der er derefter plads til 239 malkekøer i kostalden.  
 
Der etableres en ny goldko – og kælvekviestald med plads til 40 goldkøer og 26 kælve-
kvier. Stalden etableres med præfabrikeret drænet gulv.  
 
Desuden etableres der en ny møddingsplads, hvorpå der etableres 2 kælvningshytter 
hvor der i gennemsnit går 1 kælveko ad gangen.  
 
På nordsiden af stalden, der hvor kvierne i dag går i dybstrøelse, vil stalden blive forlæn-
get med 7,5 meter mod nord, hvor der etableres 4 rækker senge i sengestald med spal-
ter. I denne afdeling etableres i alt 120 senge. Dertil etableres et udvendigt foderbord på 
ca. 5 m bredde. Længden af stalden er 50,5 m. det vil sige, at der udvides med 380 m² 
til kvierne, og ved køerne udvides der med ca. 230 m² (nyt foderbord) og der ændres i 
250 m² ved udnyttelse af det sidste af stalden/etablering af senge. 
 
På kostaldens sydlige side er der etableret en 18000 l mælketank. 
 
Øst for stalden i forbindelse med eksisterende plansiloanlæg etableres yderligere 3 plan-
siloer (12m X 45m).  
 
Der bliver ikke ændret på den eksisterende ungdyrstald, der ligger nord for stuehuset. 
Umiddelbart nord for stalden imellem den ældste gyllebeholder på 616 m³ og møddings-
pladsen opstilles 2 kalvehytter på hver 13 m². Pladsen er belagt med beton, og der er 
afløb til gyllebeholderen. 
 
Nord for stalden og eksisterende gyllebeholder, etableres der en ny gyllebeholder med 
fast overdækning på 4500 m³. Desuden etableres der fast overdækning på den eksiste-
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rende gyllebeholder på 2500 m³. Derudover er der en 616 m³ gyllebeholder nord for kal-
ve - og ungdyrstalden, der ikke etableres fast overdækning på. Det giver en samlet ka-
pacitet i gyllebeholderne på 7616 m³, hvilket svarer til 9,0 mdrs. opbevaringskapacitet. 
Hertil kommer kapacitet i gyllekanaler og forbeholder. 
 
Den nye gyllebeholder etableres umiddelbart nord for den eksisterende gyllebeholder tæt 
på den private markvej. Ved vejen var der en grøft, som ansøger har rørlagt uden tilla-
delse. Der er indsendt en ansøgning om lovliggørelse af rørlægningen. Rørlægningen er 
begrundet i at beskytte grøften, hvis der skulle ske et gylleudslip. 
  
Den nye ensilagesilo overholder afstandskravene. 
 
Produktionen i staldene er jævnt fordelt over året. Kælvningerne er fordelt jævnt over 
året for at udnytte malkerobotterne optimalt. Gylle udsluses ca. hver 14. dag for at und-
gå dampe i staldene, som kan være årsag til svamp i klovene. Gyllekanalerne er på dette 
tidspunkt godt halvt fulde. 
 
Tabel 4 Dyreholdet og staldindretning 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder Antal dyr DE 

ST-
89685 

Malkekøer Dybstrøelse Goldkøer 5 6,67 

ST-
89686 

Eksi-
steren-
de ung-
dyrstal

d 

Opdræt Sengebåsestald med 
spalter og bagskyl 

6-13 mdr. 94 35,92 

ST-
89686 

Eksi-
steren-
de ung-
dyrstal

d 

Opdræt småkal-
ve Dybstrøelse 1,25-6 mdr. 63 17,67 

ST-
89687 

Eksi-
steren-

de 

Malkekøer 

Sengestald med 
spalter (kanal, 

bagskyl eller ringka-
nal) med skraber 

 134 178,66 

ST-
89687 

Nyt 
Malkekøer 

Sengestald med 
spalter (kanal, 

bagskyl eller ringka-
nal) med skraber 

 96 128,29 

ST-
89687 

Opdræt småkal-
ve 

Dybstrøelse 0-½ mdr. 7 1,57 

ST-
89687 Tyrekalve Dybstrøelse 40 – 55 kg 140 1,37 
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ST-
89688 

Ny af-
deling i 
tilknyt-
ning til 
eksiste-
rende 

kostald 

Opdræt 

Sengestald med 
spalter og 

bagskyl/rundskyl 
med skraber 

13-17½ mdr. 60 28,73 

ST-
89688 

Ny af-
deling i 
tilknyt-
ning til 
eksiste-
rende 

kostald 

Opdræt 

Sengestald med 
spalter og 

bagskyl/rundskyl 
med skraber  

17½ - 22 
mdr. 

60 33,27 

St-
89688 

Malkekøer Dybstrøelse  4 5,34 

St-
90583 

Ny 
stald 

Malkekøer Drænet gulv Goldkøer 40 53,38 

St-
90583 

Ny 
stald 

Kælvekvier Drænet gulv 22-24 mdr. 26 15,84 

ST-
91546 

kælv-
nings-
boks 

Malkekøer Dybstrøelse Kælvekøer 1 1,33 

ST-
91547 

kalve-
hytter 

Opdræt Dybstrøelse 0-½ mdr. 6 1,35 

ST-
91547 

kalve-
hytter 

Opdræt Dybstrøelse ½-1,25 mdr.  12 2,82 

I alt     512,22 

 
Vurdering 
Driftsherren skal underrette Aabenraa Kommune om besætningens størrelse efter 2 år, 
og når besætningen er nået op på 512,2 DE. 
 
Det er Aabenraa Kommune vurdering, at produktionen kan betragtes som kontinuerlig. 
Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i kvægbesætningen, idet en normal 
malkekvægbesætning kræver en vis fleksibilitet med hensyn til kælvninger og antal op-
dræt. Det er dog forudsat, at det samlede antal dyreenheder beregnet efter de til enhver 
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tid gældende omregningsfaktorer eller geneafstanden for lugt ikke øges i forhold til den-
ne godkendelse. 
 
 

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
Aabenraa Kommune har ved vurderingen af BAT-staldteknologi anvendt Miljøstyrelsens 
vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængeli-
ge teknik (BAT) med konventionel produktion af malkekvæg (gyllebaserede staldsyste-
mer) fra den 31. maj 2011. 
 
De vejledende emissionsgrænseværdier for forureningsparameteren ammoniak gælder 
for hele anlægget. Anlægget skal forstås i overensstemmelse med husdyrgodkendelses-
lovens definition. Det vil sige, at anlægget omfatter husdyrhold, stald samt lager. Og det 
omfatter både det eksisterende anlæg og etableringer, udvidelser og ændringer af an-
lægget. 
 
Emissionsgrænseværdierne er indtil videre kun af vejledende karakter. Det betyder, at 
det fortsat er Kommunens ansvar at sikre, at der bliver foretaget en vurdering af, hvor-
vidt ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse for-
ureningen ved anvendelse af BAT, og i den forbindelse fastsætte nødvendige og relevan-
te vilkår herom i miljøgodkendelsen. 
 
Det fremgår af vejledningen, at det er Miljøstyrelsens klare opfattelse, at kommunalbe-
styrelsen har sikret sig, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT ved ansøgninger, der vedrø-
rer husdyrbrug med konventionel produktion af malkekøer samt opdræt, såfremt kom-
munalbestyrelsen foretager sig følgende: 

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

• fastsætter vilkår til de teknikker og teknologier, som ansøger har valgt. 
 
Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets principielle afgørelse NMK-132-00042 fra 
den 3. maj 2011: 
”Som anført ovenfor i afsnittet "Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger om rets-
grundlaget" følger det af nævnets praksis, at Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår skal ind-
gå i vurderingen af, om ammoniakemissionen fra et husdyrbrugs anlæg begrænses mest 
muligt ved anvendelse af BAT, jf. husdyrbruglovens § 19, nr. 1, og § 23, nr. 1. 
 
Ved fastsættelse af en emissionsgrænseværdi for det samlede anlæg skal der ifølge BAT-
standardvilkårene udregnes emissionsgrænser for henholdsvis nye og eksisterende dele 
af (stald)anlægget. Summen af disse emissionsgrænser udgør den samlede emissions-
grænseværdi for anlægget, som skal overholdes af husdyrbruget. 
 
Efter nævnets beregninger på baggrund af BAT-standardvilkårene må ammoniakemissio-
nen fra produktionen af […], der ifølge ansøgningen videreføres i eksisterende stalde, 
ikke overstige […] kg N/år. Ammoniakemissionen fra produktionen i den nye stald må 
efter samme beregningsmetode ikke overstige […] kg N/år. Emissionen fra det samlede 
anlæg må derfor ikke overstige i alt […] kg N/år. Hvis det projekterede anlæg dokumen-
terbart overholder denne samlede grænseværdi, er husdyrbruglovens krav om anvendel-
se af BAT ved staldindretning opfyldt, uanset ansøgers konkrete valg af staldteknologi.” 
 
Aabenraa Kommune har modtaget ansøgningen før den 10. april 2011. Ansøgningen er 
derfor behandlet efter de dagældende normer. 
 
Samlet vurdering 
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Bilag 2 viser Aabenraa Kommunes BAT beregning fra det samlede anlæg. Ansøger har 
valgt at udvide den eksisterende kostald med sengebåse med spalter og bagskyl til mal-
kekøerne, og i samme bygning udvides og ændres stalden til opdræt fra en dybstrøelses-
stald med lang ædeplads til en sengebåsestald med spalter og bagskyl. Den eksisterende 
ungdyrstald ændres ikke. Det er en sengebåsestald med spalter og bagskyl. De 2 stalde 
lever ikke op til BAT. Som virkemiddel til at opnå BAT har ansøger valgt at etablere spal-
teskrabere i kostalden, overdække 2 gyllebeholdere samt nedsætte proteintildelingen til 
malkekøerne. 
 
Syge dyr, kælvekøer og - kvier samt småkalve går i dybstrøelse. Aabenraa kommune 
vurderer, at det af dyrevelfærdsmæssige grunde er nødvendigt til disse dyretyper. Det 
vurderes således at være BAT for dyretyperne.  
 
Den nye stald til goldkøer og kælvekvier etableres med præfabrikeret drænet gulv, der er 
et BAT gulv.   
 
Aabenraa Kommune har vurderet, at andelen af udegående dyr i ansøgt drift er mindre 
end i nudrift (bilag 3). Udegående dyr er således ikke anvendt som virkemiddel til at op-
nå BAT. 
 
Ansøger har forespurgt om muligheden for fleksibilitet i valg af virkemidler til at opfylde 
BAT på stald + lager. Der er udregnet 4 forskellige scenarier. Resultaterne ses nedenstå-
ende.  
 
Scenarieberegninger til alternativer til BAT opfyldelse på stald + lager 
 
Bilag 2 BAT – beregning viser, 
 

- at BAT – kravet på stald + lager =      3.355,91 kg NH3-N/år 
- at den samlede NH3-N- emission er       3.336,48 kg NH3-N/år 

og dermed er BAT-kravet opfyldt 
   
BAT- kravet opnås ved: 

1. en foderkorrektion på 168 gram råprotein/FE til malkekøerne 
2. overdækning af de 2 gyllebeholdere på 2500 m3 og 4500 m3 
3. skrabere på staldene ST-89687 og ST-89688 
4. etablering af drænet gulv i ny stald til 40 malkekøer og 26 kælvekvier (22-

24 mdr.). 
 
 

1. Scenarieberegning  
 
Forudsætninger: 
 

Anlæg 

Gyllebeholdere 
Kapacitet Overdækning % lager 

LA-59386 2500 m3 Nej 33 

LA-59387 616 m3 Nej 8 

LA-59388 4500 m3 Ja 59 

 
165,5 gram råprotein/FE til malkekøerne 
 
Resultatet bliver en samlet NH3-N emission på 3349,96 kg NH3-N/år 
 
Ansøger kan således vælge enten at lægge fast overdækning på LA-59386 på 2500 m3 
og foderkorrigere med 168,00 gram råprotein/FE til malkekøerne, eller han kan undlade 
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den faste overdækning på LA-59386 og foderkorrigere med 165,5 gram råprotein/FE til 
malkekøerne. 
 

2. og 
3. scenarieberegning 

 
Forudsætninger: 
 
 

Anlæg 

Gyllebeholdere 
Kapacitet Overdækning % lager 

LA-59386 2500 m3 Nej 33 

LA-59387 616 m3 Nej 8 

LA-59388 4500 m3 Ja 59 

 
163,00 gram råprotein/FE til malkekøerne 
 
40 goldkøer går i sengestald med spalter og bagskyl/rundskyl med skraber eller i 
dybstrøelse (hele arealet). De er udegående svarende til 1 md/år. 
 
26 kælvekvier (22-24 mdr.) går i sengestald med spalter og bagskyl/rundskyl med skra-
ber eller i dybstrøelse (hele arealet). De er udegående svarende til 1 md/år. 
 
Resultatet bliver en samlet NH3-N emission på 3352,15 kg NH3-N/år, hvis der vælges 
sengestald med spalter og bagskyl/rundskyl og skraber, og 3334 kg NH3-/år, hvis der 
vælges dybstrøelse (hele arealet). 
 
Ansøger kan vælge enten at etablere en ny stald med drænet gulv til 40 goldkøer og 26 
kælvekvier (22-24 mdr.), lade dem afgræsse svarende til 1 md./år, undlade fast over-
dækning på LA-59386 og foderkorrigere med 165,5 gram råprotein/FE eller opstalde 40 
goldkøer og 26 kælvekvier (22-24 mdr.) i eksisterende sengestalde med spalter og 
bagskyl/rundskyl og skraber, eller i dybstrøelse (hele arealet), lade dem afgræsse sva-
rende til 1 md/år, undlade overdækning af LA-59386 og foderkorrigere med 163,00 gram 
råprotein/FE til malkekøerne.  
 

4. scenarieberegning 
 

Forudsætninger   
 

Anlæg 

Gyllebeholdere 
Kapacitet Overdækning % lager 

LA-59386 2500 m3 ja 33 

LA-59387 616 m3 Nej 8 

LA-59388 4500 m3 Ja 59 

 
165,00 gram råprotein/FE til malkekøerne 
 
Resultatet bliver en samlet NH3-N emission på 3340,30 kg NH3-N/år, hvis der vælges 
sengestald med spalter og bagskyl/rundskyl og skraber. Dybstrøelse kan vælges. Det er 
ikke regnet igennem, da det giver en NH3-N emission svarende til sengestald med spal-
ter og skraber, jfr. scenarie 2 og 3.  
 
Indtil stald med drænet gulv er etableret til 40 goldkøer og 26 kælvekvier (22-24 mdr.), 
kan ansøger vælge, at etablere fast overdækning på LA-59386 og foderkorrigere med 
165,0 gram råprotein/FE og opstalde 40 goldkøer og 26 kælvekvier (22-24 mdr.) i eksi-
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sterende sengestalde med spalter og bagskyl/rundskyl og skraber, eller i dybstrøelse 
(hele arealet), lade dem afgræsse svarende til 1 md/år og foderkorrigere med 165,00 
gram råprotein/FE til malkekøerne.  
 
 
Aabenraa Kommune har stillet vilkår 17 og 18, der rummer de udregnede scenarier. 
 

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
De nye staldafsnit, der etableres i forbindelse med de eksisterende stalde, bliver etable-
ret med naturlig ventilation. Den nye goldko og ungdyrstald er ligeledes med naturlig 
ventilation. 
 
Ungdyrstalden er etableret med 3 rotorventilatorer, der mest anvendes i vinterperioden. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at naturlig ventilation er den bedst mulige for dyrevelfær-
den i kostalden. 
 
Ungdyrstalden, der er en gammel kostald, blev etableret med 3 ventilatorer, der bibehol-
des. 
 
Det er en vurdering, at ventilationssystemet ikke giver anledning til gener for omkring-
boende. 
 
 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

 
Redegørelse 
Foder til kvæg består af ca. 60-75 % hjemmeavlet grovfoder, hovedsagligt majs og 
græs, samt indkøbt tilskudsfoder i form af færdigblandinger alene eller i kombination 
med forskellige råvarer som f.eks. sojaskrå, rapsprodukter, korn m.m. Foderplanen af-
stemmes med mineralblanding for at tilgodese kreaturernes behov for næringsstoffer. 
Foderet tilsættes et foderadditiv for at optimere foderudnyttelsen. Småkalvene fodres 
med mælk, hø ad libitum og kraftfoder. Kvierne fodres med rester fra køerne suppleret 
med frisk grovfoder, kraftfoder og hø så deres foderbehov bliver dækket. 
 
Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fod-
ring. I nudrift er der derfor ikke indtastet oplysninger, hvorved husdyrgodkendelse.dk 
beregner på baggrund af normtal.  
 
I ansøgt drift er indtastet mindre råprotein end normen, idet det er indtastet 168 gram 
råprotein pr FE (kun ved malkekøer). Det er gjort for at leve op til Miljøstyrelsens vejle-
dende emissionsgrænser opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik 
(BAT). Der er stillet vilkår om at andelen af råprotein til malkekøer ikke må overstige 168 
gram pr. FE. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de nuværende og planlagte tiltag til håndtering 
af foder ikke sker en væsentlig øget påvirkning af omgivelserne. Foderstofferne er de 
samme som i nudrift, det er blot mængderne, der er øget. 
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5.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak. Det er 
der redegjort for under staldafsnittet. Ansøger anvender reduceret tildeling af råprotein 
til de 280 årskøer som virkemiddel. I teknologibladet ”Reduceret tildelig af råprotein til 
malkekøer (AAT-PBV-teknologien)” er der angivet vejledende niveauer for råprotein i 
BAT-foder . 
 
Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden 
inden for kvægfodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af råvarer undgås. 
 
Der tages analyser af grovfoder og foderplanen afpasses grovfoderets sammensætning 
og kvalitet. Foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning. 
Den aktuelle mælkeydelse anvendes til foderoptimering.  
 
Effektiv og præcis fodring reducerer ammoniumindholdet i gødningen mere end indholdet 
af organisk kvælstof. Ammonium er kilden til ammoniakfordampning, og derfor vil en 
relativt større reduktion i ammoniumindholdet end i total-N indholdet medføre en større 
reduktion i ammoniakfordampningen end en total N-reduktion tilsiger.  
 
Foderrationen til køerne har et lavere indhold af råprotein end den gældende landsnorm. 
Ved at sænke foderets proteinindhold reduceres både indholdet af ammonium i urinen og 
gyllens pH.  Derved sænkes ammoniakfordampningen. 
 
Miljøstyrelsen har ikke udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier for fosfor, idet 
Miljøstyrelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke findes tilgængelige teknikker 
eller teknologier, der kan anvendes til at fastlægge emissionsgrænseværdier for fosforud-
ledningen fra malkekvægsbesætninger. 
 
Vurdering 
Det er BAT at anvende de bedste foderblandinger til effektivisering af fodringen og mini-
mering af udskillelsen af næringsstoffer. Der er stillet vilkår om, at der på bedriften skal 
tages foderanalyser af grovfoder, udarbejdes foderplaner og foretages mindst 4 en dags 
foderkontroller/år for at sikre, at der er fokus på fodereffektiviteten, således at ammoni-
akemissionen samt kvælstofudskillelsen i øvrigt begrænses mest muligt. Der er endvide-
re fokus på de anvendte foderblandinger til bedriftens dyrehold. Aabenraa Kommune be-
tragter dette som BAT. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at projektet med de iværksatte tiltag og stillede vilkår le-
ver op til kravet om BAT inden for fodring.Aabenraa.   
 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
Der fodres med ensilage som i nudrift opbevares i plansiloer på i alt 1620 m² fra 2006 
med fast bund og afløb til gyllebeholderen på 2500 m³. Der udvides med 1620 m² plan-
siloer med fast bund og afløb til samme gyllebeholder som i nudrift.  
 
Udover ensilage anvendes der indkøbt kraftfoder, mineral - og vitaminblandinger, foder-
additiv, halm og hø. Kraftfoderet er placeret i den vestlige side i kostalden i nudrift. I 
ansøgt drift etableres en foderlade til tørfoder i forlængelse af den nye gold-
ko/ungdyrstald. Halm og hø er primært placeret i laden/maskinhuset, der er bygget 
sammen med den eksisterende ungdyr/kalvestald. Der planlægges at opbevare hø og 
halm i det nye maskinhus. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering og opbevaring af ensilage, med etablering af 
ny ensilagesilo, hvorefter al ensilage kan opbevares i siloanlæg, giver mindre påvirkning 
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af omgivelserne end i nudrift. Det vurderes, at opbevaring og håndtering af øvrig foder 
ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt. 
 

5.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
I kostalden ST-89687 og ST-89688 installeres spalteskrabere. 
 
I den nye stald ST-90583 etableres der drænet gulv, der skrabes. 
 
Der udføres egenkontrol af slid på gummiskraberne.  
 
Der holdes rent og ryddeligt omkring anlæggene. 
 
Foder og gødningsrester fjernes og lægges på møddingspladsen. Gulve og gangarealer 
holdes rengjorte. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at renholdelse af staldafsnit med spalter er tilstrækkeligt 
for overholdelse af gældende krav og retningslinjer med hensyn til rengøring. 
 

5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Elektricitet anvendes primært til malkning, nedkøling af mælk, gyllepumpning, skrabning af 

spalter samt belysning.  

 
Kostalden (ST-89685, og ST-90583) er med naturlig ventilation, og der er derfor ikke 
energiforbrug til dette. Der er dog mekanisk ventilation i ungdyrstalden (den gamle ko-
stald) (ST-89686). 
 
Ventilationen er temperaturstyret og trinløs. 
 
Lyset i staldene er tændt efter behov. Der er næsten aldrig tændt lys i kalve- og ungdyr-
stald. I kostalden er der ligeledes kun tændt lys efter behov, og der er natsænkning 
(tusmørkerelæ). Udendørs belysning foran kostalden er styret manuelt. 
 
Der er etableret varmegenvinding i forbindelse med mælkenedkølingen. Varmen anven-
des til at opvarme stuehuset samt til opvarmning af brugsvand. 
 
Tabel 5 og 6 viser ansøgers angivelse af hhv. energi – og vandforbrug i nudrift og ansøgt 
drift. 
 
Tabel 5 - Energiforbrug 

Type Forbrug før 
Forbrug efter 

(forventet) 

El 169.600 kwh/år 300.000 kwh/år 

Opvarmning stuehus Varmegenindvinding fra 
stalden 

Varmegenindvinding fra 
stalden 

Dieselolie 18.000 liter/år 26.000 liter/år 

Gas til korntørring 15 flasker á 50 kg 15 flasker á 50 kg 
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Samlet vandforbrug i nudrift og ansøgt drift 
 
Tabel 6 - Vandforbrug 

Type Forbrug før 
Forbrug efter 

(forventet) 

Drikkevand inkl. vandspild 6925 m³ 12.000 m³ 

Vask i stald og rengøring af 
malkerobbotter 745 m³ 1330 m³ 

Rengøring af maskiner 300 m³ 450 m³ 

Ialt 7270 m³ 13780 m³ 

 
Derudover er der en tilladelse til 119.000 m³ vand til markvanding i både nudrift og an-
søgt drift.  
 
Ejendommen er tilsluttet Ravsted Vandværk, der er et privat alment vandværk.  
 
Vurdering 
Det kan ud fra normtal for elforbrug beregnes, at det årlige elforbrug til 280 malkekøer, 
tung race, 9234 kg mælk pr. årsko er 259.713 kwh/år, og at elforbruget til 328 årsop-
dræt og 140 tyrekalve (40-55 kg) er 25.771 kwh/år, i alt ca. 285.484 kwh/år. Til mark-
vanding af 140 ha med 119.000 m3 vil der forbruges ca. 59.500 kwh/år. Det forventede 
el-forbrug er dermed ca. 45.000 kwh/år lavere end normforbruget. Der stilles vilkår til 
det beregnede normforbrug til husdyrproduktionen på 285.484 kwh/år.  
 
Det kan ud fra normtal for vandforbrug beregnes, at det årlige drikkevandsforbrug til 280 
malkekøer, tung race med en mælkeydelse på 9.234 kg mælk pr. årsko er ca. 12.500 
m3, og at drikkevandsforbruget til 328 årsopdræt og 140 tyrekalve 40-55 kg er ca. 1740 
m3, samt at rengøringsvand til malkeanlæg og malkerobotter er ca. 1400 m3 = 15.640 
m3. Lægges hertil det af ansøger forventede forbrug af vand til rengøring af maskiner på 
450 m3 , vil det forventede vandforbrug regnet ud fra normtal være på 16.090 m3 . Det 
forventede vandforbrug er således ikke højere end det beregnede normforbrug. 
 
(kilde: Kurt Mortensen, EnergiMidt, diverse indlæg, Energisparekatalog i landbruget, 
2002, Energiguiden.dk, El- og vandforbrug – ved malkning med AMS, FarmTest nr. 61 
2009, Simulering af fossilt energiforbrug og emission af drivhusgasser, Kvægbrugets 
vandbehov, Håndbog i kvæghold 2009). 
 
Elforbruget ligger ca. 9 % over det forventede forbrug udregnet efter normforbruget. 
Aabenraa kommune har stillet vilkår til kontrol af særligt energikrævende installationer 
og om årlig kontrol af energiforbruget, samt til anvendelse af energieffektive anlæg ved 
udskiftning. Vandforbruget ligger under det forventede forbrug udregnet efter normtal for 
det ansøgte dyrehold. Aabenraa Kommune vurderer, at der er taget de nødvendige tiltag 
til vand- og energibesparelser. Det skal bemærkes, at det angives i kilderne til beregning 
af normtallene, at der kan være betydelige variationer, og at de ansøgte mængder er 
skønnede. Der er stillet vilkår om forbrug og reaktion, hvis forbruget overstiger 10 % af 
det ansøgte niveau. 
 

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
Der anvendes lavenergibelysning i stalde.  
 
Der anvendes staldvarme fra den eksisterende stald til opvarmning af stuehuset. 
Der anvendes varmegenanvendelse fra nedkøling af mælk på rengøringsvand og drikke-
vand.  
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Rummene hvori malkerobotterne står, er godt isoleret. 
 
Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet, og der føres logbog 
over forbruget hver måned. 
 
Bedriftens drikkevandsinstallationer efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. 
 
Ansøger oplyser, at der ikke er monteret vandbesparende foranstaltninger på malkean-
lægget, fordi der p.t. ikke er gode erfaringer med genbrug af vaskevand i malkerobotter-
nes malkesystem. Systemet er meget fintfølende og registrerer derfor nemt fedtpartikler 
eller andre forurenende stoffer. Dette medfører nedsat kapacitet på robotterne samt 
større vand - og strømforbrug. Hvis der kommer anlæg på markedet, der kan anvendes, 
overvejes det i fremtiden at etablere det.   
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der for hele det ansøgte anlæg er sket en gennemgang 
af, om de teknologier, der er valgt indenfor de enkelte områder, lever op til kravene om 
BAT. Der stilles vilkår om, at særligt energiforbrugende anlæg som f.eks. mælkekølean-
læg som minimum skal kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at de al-
tid kører energimæssigt optimalt. Kommunen vurderer, at der bruges BAT indenfor vand 
og energi. 
 
 

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Spildevandet fra driftsbygningerne ledes til gyllebeholder. Det består af vaskevand fra 
rengøring af stalde, mælketank, mælkeledninger/rør og robotter. Desuden fra drikke-
vandsspild og overfladevand fra plansiloer og møddingspladsen.  
 
Efter udvidelsen vil følgende mængder spildevand årligt ledes til gyllebeholderne: ca. 
2352 m3 fra ensilagepladsen, ca. 82 m³ fra møddingspladsen, ca. 1329 m3 fra rengøring 
af stald, mælketank, mælkeledninger/rør og robotter og ca. 340 m³ i drikkevandsspild.  
 
Vask af maskiner, der bruges til intern transport og markarbejde udover udbringning af 
husdyrgødning og sprøjtning, foregår på befæstet plads. Vaskevandet ledes til grøften. 
Det er maskinstation, der forestår udkørsel af gylle og sprøjtning af afgrøderne. Disse 
maskiner vaskes på maskinstationen. 
 
Tagvand fra driftsbygningerne ledes ligeledes til grøften. Tilladelse til forøget udledning 
af tagvand fra den nye stald til goldkøer og kælvekvier skal ske i overensstemmelse med 
særskilt tilladelse. 
 
Der udledes ikke sanitært spildevand fra produktionsbygningerne. Spildevand fra stuehu-
set ledes til septiktank og derefter til nedsivning. 
 
I bilag 1.4 ses afløbsplan. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at spildevandshåndtering ikke vil medføre gener for miljø-
et. 
 

5.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Redegørelse 
Der opbevares ikke sprøjtemidler til markbruget på ejendommen, da det er maskinstati-
on der varetager sprøjtningen. 
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Dyrlægen medbringer medicin og tager medicinrester med retur. Der forefindes som ho-
vedregel derfor ikke medicin eller medicinaffald på ejendommen. Hvis der undtagelsesvis 
gør det, så må medicinen (lægemidler) ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller 
foderstoffer, og det skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Det skal bortskaf-
fes efter Aabenraa Kommunes regulativer. Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehol-
det betragtes som ”særligt affald” og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende 
regler om bortskaffelse af affald.   
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at medicin og medicinrester bliver håndteret på tilfredsstillende vis. 
 

5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
Affald fra produktionen omfatter tom emballage fra vaske- og skyllemidler, foderminera-
ler, pattesalve, mælkefiltre, gummihandsker, vat, papir, pap og plast fra emballage, 
overdækningsplast, lysstofrør, elpærer, medicinrester, emballage fra medicin og andre 
medikamenter (ormekur, fluestrips osv.). 
 
Der må ikke ske afbrænding af affald på ejendommen, jf. Kommunens affaldsregulativ. 
 
Affald skal opbevares, håndteres og bortskaffes efter Aabenraa Kommunes regulativer. 
Der er udarbejdet en oversigt (tabel 7) over affaldshåndteringen, både almindeligt affald 
og farligt affald. 
 
Tabel 7 - Affaldshåndtering  

Art 

 
Mængder 

pr år 

Opbeva-
rings-
sted 

EAK 

kode 

Spildolie 150 liter Maskin-
hus/lade 

13 

Oliefiltre 1-2 stk 
Maskin-
hus/lade 

20 01 
36 

Spraydåser Ca. 5 Stald  

Akkumulatorer Ca. 1  Maskin-
hus/lade 

20 01 
36 

Medicin rester 
og kanyler 

< 10 kg 
Kontor i 

stald 
18 02 

08 

Malingsaffald < 20 kg Container  

Tom emballage 
(plast) 

400 kg Stald/lade  

Lysstofrør 10 kg Maskin-
hus/lade 

 

Landbrugsplast 15 tons Container  

Pap 

- bølgepap 
50 kg Container  

Papir 200 kg Container  

Diverse Brænd- 5 tons Container  
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bart 

Glas  20 kg Maskin-
hus/lade 

 

Metalaffald Ca. 500 kg 
Maskin-
hus/lade 

 

  
 
Døde dyr opbevares på en plads foran stalden mod vest. Der er fast bund, og dyrene 
ligger hævet over jorden, dækket med en kadaverkappe. Daka afhenter hurtigst muligt.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at affaldshåndtering ikke vil medføre gener for miljøet. 

 
  
  

5.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
Affaldsproduktionen registreres, og dokumentation for afleveret affald gemmes. Affalds-
mængden minimeres ved at være omhyggelig i den daglige drift. 
 
Vurdering 
Som led i udførelse af godt landmandskab, anses korrekt tilrettelæggelse af bortskaffelse 
af produkter og spild for BAT, jf. BAT – grundlaget (EUs BREF-note for intensiv fjerkræ- 
og svineproduktion over en vis størrelse). 
 
Det er BAT at registrere affaldsproduktionen og derved skaffe sig et overblik over evt. 
indsatsområder, hvor man kan minimere affaldsproduktionen. Derfor skal man på ejen-
dommen føre registrering over affaldsproduktionen (i form af f.eks. kvitteringer og faktu-
raer fra godkendt vognmand) samt at bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med 
Kommunens affaldsregulativ. 
 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra ovennævnte redegørelse, at husdyrbruget har truffet 
de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbru-
gets drift i forbindelse med håndtering af affald. 
 

5.10 Olie 
Redegørelse 
Dieselolie opbevares i det lille maskinhus nord for kalvestalden, der har fast gulv og in-
gen afløb. Der er en 1200 l tank til transport fra 1996 og en 2500 l tank til farvet diesel 
fra 1998. 
 
Der er et mindre oplag på 60 – 150 liter motorolie, der står i tromler i maskinhuset. 
 
Spildolie aftages af smeden og maskinforhandleren, når der foretages service af trakto-
rerne og øvrige maskiner. 
 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e) samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke kontaktes kommunens ansvar-
lige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af olieprodukter er i orden, og at der in-
gen risiko for forurening af jord, kloak, overfladevand og grundvand er. 
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Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e), samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 
 
 

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Den nye gyllebeholder placeres umiddelbart nord for den eksisterende gyllebeholder på 
2500 m³. Den ligger på flad mark ca. 132 m fra et åbent vandløb. Den 3. gyllebeholder 
ligger i tilknytning til den eksisterende ungdyrstald ca. 110 m fra et åbent vandløb. 
 
Der vurderes ikke at være risiko for påkørsel ved den daglige drift. Der kan dog ske 
uheld ved udbringning af gylle. Det er maskinstation, der varetager udbringningen, og de 
vil være tilstede med deres grej. Der er ingen pumper på beholderne, og der er dykket 
indløb. Pumpen til gylle ved den gamle stald (ungdyrstalden) sidder ved stalden, og et 
spjæld hindrer tilbageløb til stalden. Der kan kun pumpes en vej. Røret pumpes tomt, før 
der slukkes for pumpen. Der er ingen spjæld på gyllebeholderne. Gyllebeholderne tøm-
mes én gang årligt, hvorefter de inspiceres visuelt. 
 
Maskinstationen varetager overpumpning af gylle fra beholderne med dertil egnet udstyr. 
Overpumpning af gylle sker under opsyn.   
 
Der er redegjort for gødningsopbevaring og gødningshåndtering i afsnit 6, og der er stil-
let vilkår hertil i afsnit 2.4.  
 
Der etableres plansiloanlæg, så der er kapacitet til al ensilagen i plansiloen. Plansiloerne 
tømmes én gang årligt, hvor de inspiceres visuelt og vedligeholdes. 
 
Der er etableret cirkulation på vandrørene ind til stalden for at undgå frostsprængninger. 
Der er ligeledes anskaffet en varmekanon, og der er mulighed for at låne yderligere en 
varmekanon til opvarmning af robotrummene ved meget lave temperaturer. 
 
Der er et nødstrømsanlæg på ejendommen.  
 
Tankning af dieselolie foregår på fast bund uden afløb i lade/maskinhus, og eventuelt 
spild kan opsuges. 
 
Der opbevares ikke pesticider på ejendommen, da det er maskinstation, der varetager 
sprøjtning af arealerne. Påfyldning af sprøjten foregår ved stalden. Rengøring af sprøjten 
varetages af maskinstation og foregår på maskinstationen. 
 
Der er blevet udarbejdet en beredskabsplan, der ligger som bilag 1.6 i ansøgningen. Her-
af fremgår, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konse-
kvenser for det interne og det eksterne miljø.  
 
Ved uheld alarmeres straks 112, der alarmerer Beredskabsstyrelsen og Miljøvagten. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at da det er maskinstation, der står for gylleudbringning, 
er risikoen for forurening af omgivelserne ved læsning af gylle minimal. 
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Gyllen pumpes fra staldene til gyllebeholderne med elektrisk pumpe, og der kan ikke 
trækkes gylle den anden vej. Det vurderes således at være sikret imod tilbageløb og risi-
ko for forurening. 
 
Det vurderes, at plansiloanlægget vil minimere risikoen for spild af ensilage i marken.  
 
Det vurderes, at etablering af et nødstrømsanlæg, minimerer risikoen for at gyllepumpen 
ikke kan igangsættes, og kanalerne ikke kan tømmes.  
 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening, er der pligt til straks at anmelde 
dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsynsmyndighe-
den, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de beskrevne procedurer et taget de nødven-
dige forhåndsregler for at imødegå eventuelle uheld. 
 

5.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
I henhold til BREF er det BAT at have nødfremgangsmåder til håndtering af ikke planlagte 
emissioner og hændelser. 
 
Der er udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver nødfremgangsmåden i tilfælde af 
uheld. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at beredskabsplanen med beskrivelse af gældende ret-
ningslinjer for at begrænse skader som følge af uheld og udslip, vil være tilstrækkelig til 
at sikre, at virksomheden lever op til BAT. 
 
I forhold til BREF er det BAT at have en nødfremgangsmåde til håndtering af ikke plan-
lagte emissioner og hændelser. Aabenraa Kommune vurderer, at en beredskabsplan ud-
arbejdet efter bilag 4 i vejledning om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug 
(1027/2007) som beskriver fremgangsmåden for uheld er BAT. 
 

6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
Ansøger har redegjort for husdyrgødningsmængder i en kapacitetsberegning, der frem-
går af bilag 1.5.  
 
Vurdering 
Aabenraa kommune har vurderet kapacitetsberegningen, og fundet, at der er behov for 
en kontrolberegning. 
 
Tabel 8 Produceret husdyrgødning 

Dyretype Stald nr Gødningstype 
Mængde - efter 
Gylle 
m3 

Dybstrøelse 
tons 

Køer 
ST-89687 
ST-90583 Gylle – 270 køer á 24,27 m3 6552,9  

 

Køer 
ST-89685 
ST-89688 
ST-91546 

Dybstrøelse – 10 køer á 15,51 
tons  

155,0  

Kalve 
ST-89686 
ST-91547 

Dybstrøelse – 82 stk. (0-6 
mdr.) á 1,89 kg  

155,0 
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Tyrekalve ST-89687 Dybstrøelse – 140 stk. 40-55 kg 
á 0,057 kg  

7,9  

Opdræt 6-24 
mdr. 

 Gylle – 246 á 6,1 1500,6  

Årsproduktion   8053,5 317,9 
 
 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
 
Tabel 9 Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-
anlæg 

Fabrikat 
Opført 

år 
Over-

dækning 
%     
før 

% 
efter 

Gyllebeholder  

LA-59386 
2500 m3 Nej  1994 

Valgfrit 
jfr. vilkår 

18 
75 33 

Gyllebeholder  

LA-59387 

616 m3 

 
Nej  1982 Nej 21 8 

Gyllebeholder  

LA-59388 
4500 m3 Nej  2009 Ja 0 59 

Kanaler/forbeholder 850 m3       

I alt 8466 m3     96 100 

 
 
 
Der er efter udvidelsen en samlet opbevaringskapacitet på 8466 m3 gylle. I alt produce-
res ca. 8.054 m3 gylle om året. Dertil kommer spildevand fra plansilo og pladser på 3647 
m³/år. I beregningsmodellen for gylle er indregnet drikkevandsspild og rengøringsvand. 
Der er også regnet med at beholderne er åbne og derfor modtager regnvand. Der er 
modregnet 360 m³ regnvand, fordi den største beholder har fast overdækning. Der skal i 
alt fratrækkes 279 m3 gylle fra udegående køer og opdræt. 
 
Der produceres på 12 mdr. i alt 8054 m3 gylle + 3654 m3 vand fra pladser – 360 m3 

regnvand, fordi LA-59388 er overdækket – 279 m3 gylle fra udegående dyr = 11069 m3 
opbevaringskapacitetsbehov på 12 mdr. Det svarer til et opbevaringsbehov på 8302 m3 i 
9 mdr.  
 
Der er opbevaringskapacitet af kvæggylle og pladsvand på 8466 m3. Dermed er 9 mdr.’s 
opbevaringskapaciteten opfyldt. 
 
Gyllebeholderne er omfattet af og tilmeldt 10-års beholderkontrolordningen. Seneste be-
holderkontrol af LA-59386 var i 2004 og af LA-59387 var i 2008. 
 
Der er stillet vilkår om, at der skal foretages daglige tjek og løbende service af gyllebe-
holderne efter behov.  
 
Møddingsplads/kompostopbevaring 
Kapacitetsberegningen viser, at der produceres 317 m³ dybstrøelse pr. år. Møddings-
pladsen er 9 m x 13 m = 117 m². Højden på dybstrøelsen må maks. være 3,5 m. Der er 
således plads til 410 m³. Møddingspladsen vil ved normale tilstande kunne rumme den 
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producerede gødning samt ensilagespild fra ejendommen. Skulle der opstå en situation, 
hvor der er behov for mere kapacitet, lægges kompost i markstak efter gældende regler.   
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrgødning opbevares og håndteres miljømæssigt 
forsvarligt uden væsentlig risiko for miljøet. Fast overdækning af den største gyllebehol-
der giver en mindre påvirkning af omgivelserne end ved naturligt flydelag, der kan slås i 
stykker. Opbevaringskapaciteten vurderes at kunne dække behovet for gødningsopbeva-
ring. 
 
 

6.2.2 BAT opbevaring af husdyrgødning 

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

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

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

• beholderens bund og vægge skal være tætte og beskyttet mod tæring 
• gyllen røres kun lige før tømning af beholderen 
• beholderen skal dækkes med fast låg, tag eller telt - eller der skal være flydelag, 

som fx snittet halm, naturlig udtørringsskorpe, leca eller flydedug 
• en lagune med tæt bund og vægge og med plastikdække. 

 
Alle gyllebeholdere lever op til disse krav. Gyllebeholderen fra 1982 på 616 m³ er over-
dækket med naturligt flydelag, som retableres efter omrøring og udkørsel af gylle. De 2 
største gyllebeholdere etableres der teltoverdækning på. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der anvendes BAT inden for opbevaring af flydende 
husdyrgødning. 
 

6.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
 

Redegørelse 
Møddingsplads/kompostopbevaring 
Kapacitetsberegningen viser, at der produceres 283 m³ dybstrøelse pr. år. Møddings-
pladsen er 9 m x 13 m = 117 m². Højden på dybstrøelsen må maks. være 3,5 m. Der er 
således plads til 410 m³. Møddingspladsen vil ved normale tilstande kunne rumme den 
producerede gødning samt ensilagespild fra ejendommen. Skulle der opstå en situation, 
hvor der er behov for mere kapacitet, lægges kompost i markstak efter gældende regler.   
 
Vurdering 
BAT for opbevaring af fast husdyrgødning er i BREF beskrevet for gødningsstakke, der 
altid er placeret på det samme sted, enten i anlægget eller på marken. Følgende er be-
skrevet som værende BAT: 

- at anvende et betongulv med et opsamlingssystem og en beholder til afstrøm-
ningsvæske, og  

- at placere enhver nyopførelse af gødningslagerarealer hvor der er mindst chance 
for, at de kan forårsage gener over for receptor, der er følsomme over for lugt, 
idet der tages hensyn til afstanden til receptorerne og den fremherskende vind-
retning. 
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For oplag i midlertidige stakke af gødning på marken er det BAT i henhold til BREF, at 
anbringe gødningsstakkene væk fra kvælstoffølsomme recipienter, såsom vandløb (inklu-
siv markdræn), som afstrømningsvæsken kan løbe ned i. Der opbevares dybstrøelse i 
markstakke på ejendommen. 
 
Dybstrøelsen opbevares primært på stald og på møddingspladsen, der har fast bund og 
afløb til gyllesystemet, men der opbevares også dybstrøelse i markstakke. 
 
Det vurderes, at BAT kravet er opfyldt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at de generelle regler samt de stillede vilkår til opbevaring 
af dybstrøelse og kompost vil sikre en miljømæssig korrekt opbevaring af husdyrgødnin-
gen. 
 
 

6.4 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der anvendes ingen anden form for organisk gødning på ejendommen. 
 
 

6.5 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.5.1 Generelt 

Redegørelse 
Der muges fra syge – og kælvningsboksene hver gang de har været brugt. Kalvehytterne 
tømmes ca. hver anden måned. Gødningen lægges på møddingspladsen. Når møddingen 
er fuld, og gødningen er komposteret, køres gødningen direkte ud eller opbevares i 
markstak på det areal, hvor det umiddelbart skal anvendes. Dybstrøelsesboksene tøm-
mes ca. hver fjerde måned. Som udgangspunkt bringes dybstrøelsen direkte ud og pløjes 
ned. Kasseret ensilage vil blive fjernet løbende og kørt på møddingspladsen, hvor det 
overdækkes med plast eller lignende.  
 
Udpumpning af gylle fra staldene til gyllebeholderne foregår under opsyn. Der er ingen 
pumper på gyllebeholderne, der alle er forsynet med dykket indløb. 
 
Fra den gamle stald sidder pumpen til gylle ved stalden, og et spjæld hindrer tilbageløb 
til stalden. Røret pumpes tomt, før der slukkes for pumpen.  
Der er installeret en timer, der afbryder efter et passende tidsrum. Der er en afbryder, 
der sikrer, at pumpen ikke kan sættes i gang utilsigtet. Pumpen afbrydes ved hovedtav-
len efter udpumpning. 
 
Fra den nye stald pumpes gyllen til gyllebeholderne med traktorpumpe. 
 
Maskinstationen varetager overpumpning af gylle fra beholderne til gyllevogn med dertil 
egnet udstyr. Overpumpning af gylle sker under opsyn. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den anvendte teknik med pumpning af gylle fra gylle-
kanaler til gyllebeholder og derfra over i gyllevogne opfylder gældende krav. Det vurde-
res, at der arbejdes med at undgå uheld, udslip og påvirkning af miljøet.  
 
 

6.5.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

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

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

• udbringningsmetoder (fx ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle),  
• krav om nedfældning på visse arealer tæt på sårbar natur, 
• krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i planter,  
• krav om nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 

timer, og krav om maksimale mængder husdyrgødning pr. ha,  
• krav til efterafgrøder. 

 
Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af 
gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jord-
bundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. 
 
Gylleudbringning sker normalt kun på hverdage. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget med det oplyste omkring bedst mulig ud-
nyttelse af næringsstoffer og udbringningen af husdyrgødning i forhold til arealernes be-
skaffenhed og hensyn til naboer lever op til BAT i forhold til håndtering og udbringning af 
husdyrgødning. 
 
På baggrund af de valgte løsninger (herunder som følge af reglerne i dansk lovgivning) 
og BAT- betragtningerne i BAT- grundlaget, er det således kommunens vurdering, at 
gødning og udspredning kan betragtes som BAT.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår for håndtering af gylle for mobilt 
og fast pumpeudstyr. 
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 
 

Redegørelse 
Staldanlæg 
I IT-ansøgningssystemet er det beregnet, hvilke afstande der mindst skal være fra for-
skellige boligtyper se nedenstående tabel. Her ses også de målte afstande til den nær-
meste beboelse indenfor hver område. Det er indlagt i systemet, at beregningerne skal 
gennemføres både efter FMK lugtberegningsmodellen og efter den nye lugtvejledningsbe-
regning. Den beregningsmodel, der stiller de omkringboende bedst, skal anvendes. I 
denne sag er den nye lugtvejledningsberegning anvendt. Lugtgeneafstandene er bereg-
net som for fuld besætning. Alle eksisterende og nye staldafsnit indgår i beregningen. 
Der skal også tages hensyn til placering i forhold til andre husdyrbrug, der kan bidrage til 
de samlede lugtgener for omboende (kumulation). I denne godkendelse har det ikke væ-
ret relevant at tage kumulation af lugtgener i betragtning. 
 
Tabel 10 - Lugtberegninger 

Områdetype 
Lovens krav –minimum 
afstand (geneafstand) 

angivet i meter 

Den faktiske afstand an-
givet i et interval 

Byzone 333 m 982 m -1035 m 

Samlet bebyggelse 222 m 878 m – 933 m 

Enkeltbeboelse, hvor der 
ikke er landbrugspligt og 
som ikke ejes af ansøger 

95 m 436 m – 521 m 

   
Det ses af tabellen, at de faktiske afstande er større end de beregnede geneafstande. 
Projektet overholder således det lovpligtige beskyttelsesniveau for lugt.  
 
Anlægget er beliggende længere væk end 300 m til samlet bebyggelse og byzone, samt 
længere væk end 100 m til den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke 
ejes af ansøger. Der er således ingen kumulation med andre ejendomme med et husdyr-
hold større end 75 dyreenheder. 
 
Håndtering og opbevaring af gylle 
Den nye gyllebeholder på 4500 m³ vil blive forsynet med fast overdækning i form af telt-
dug. Det samme gælder for gyllebeholderen på 2500 m³. Den sidste gyllebeholder er der 
et naturligt flydelag på. 
 
Gyllen nedfældes på sort jord og på græsmarker. På øvrige arealer køres gyllen ud med 
slæbeslanger. 
 
Der har aldrig været klaget til Aabenraa Kommune over lugt fra hverken stalde, gyllebe-
holdere eller arealer. 
 
Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vur-
deres at være væsentligt større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurde-
ringen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres 
projekt for afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedriften. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil medføre uacceptable lugtgener for 
naboer til staldanlægget, gyllebeholderne og arealerne. 
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7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Der holdes rent og rydeligt omkring siloer og bygninger med henblik på at minimere risi-
koen for lugt, og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. 
 
Foder, halm og gødningsrester fjernes og lægges på møddingspladsen. Gulve og gang-
arealer holdes rengjorte. Tom emballage og andet affald bortskaffes jævnligt og døde dyr 
afhentes hurtigst muligt. Ejendommen er tilmeldt kommunal rottebekæmpelse, og dertil 
er indgået aftale med privat skadedyrskontrol, der kommer 6 gange/år og kontrollerer 
opsatte giftkasser.  
 
Der holdes desuden katte, der bekæmper mus og rotter. 
 
Dybstrøelsen hos kalve fjernes jævnligt, så opformering af fluer mindskes. Desuden be-
kæmpes med gift strøet i boksene efter udmugning. 
 
Der er indgået en flerårig aftale med Dansk Skadedyrkontrol A/S, Alpedalsvej 129, 6000 
Kolding, der kommer 6 gange årligt. Kontrakten fornys hvert 3. år. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommens skadedyr – og fluebekæmpelse er i or-
den. 
 
 

7.3 Transport  
 
Redegørelse 
I nedenstående tabel 9 ses en opgørelse over den årlige transportmængde 
 
Tabel 11 – Transport af husdyrgødning 

Transporter 
til og fra 

ejendommen 

Mængde pr. år Kapacitet 
pr. trans-

port 

Antal transporter pr. år 

Før udvi-
delse 

Efter udvi-
delse 

Før udvi-
delse 

Efter udvi-
delse 

Gylle Ca. 5000 11.069 tons 25 tons Ca. 200 443 

Dybstrøelse Ca. 110 317 tons ca. 15 tons Ca. 8 21 

 
 
Husdyrgødningen afsættes foruden til ejede arealer ved gylleaftaler/forpagtninger til: 

• Fogderupvej 19, 6372 Bylderup - Bov 
• Ravsted Storegade 51, 6372 Bylderup-Bov 
• Strucks Legat, Kommunebogholderen Preben Linnet og A.G. Axelsen, Kongevej 

57, 6270 Tønder (græsningsforpagtning i kog) 
 
Transporter i forbindelse med gyllekørsel tæt ved ejendommen, går mest ad interne 
markveje.  
Der passeres ingen boliger på markvejene. Ved transporter ad de større veje, der er ind-
faldsvej til Nørregårdvej passeres enkelte beboelser. Syd for ejendommen ligger Ravsted 
by. Enkelte transporter går igennem denne. Transportruterne ses af bilag 1.5 i ansøgnin-
gen.  
 
Udbringning af husdyrgødningen foretages af maskinstation, der kører med en 25 tons 
gyllevogn. 



 

 

50

 
Dybstrøelsen køres fortrinsvis ud på arealer, hvor der dyrkes majs. Det prioriteres, at 
køre så kort som muligt. 
 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler. Ansøger opfor-
dres til kun at transportere gylle og fast gødning på hverdage i tidsrummet kl. 8:00-
18:00. 
 
Da staldanlægget ligger i det åbne land med omkring 436 m til nærmeste nabobeboelse, 
vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke forekommer væsentlige støj-, støv- og lugtge-
ner i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. 
 

 
Redegørelse 
Det kan aflæses i nedenstående tabel, hvor mange transporter der ca. er pr. år hhv. før 
og efter udvidelsen. 
 
Tabel 12 – Transport udover husdyrgødning 

Transporter 
til og fra 

ejendommen 

Mængde pr. år Kapacitet 
pr. trans-

port 

Antal transporter pr. år 

Før udvi-
delse 

Efter udvi-
delse 

Før udvi-
delse 

Efter udvi-
delse 

Tankbil mælk    183 183 

Levende dyr 
(tyrekalve) 

   25 25 

Køer til slag-
teri 

   6 6 

Kvier til af-
græsning  

   8 12 

Døde dyr    8 12 

Indkøbt kraft-
foder til køer-

ne 
   12 12 

Indkøbt kal-
vefoder    12 12 

Indkøbt raps-
kager og so-

jaskrå 
180 tons 240 tons 30 tons 6 8 

Mineraler og 
vitaminer 
samt sav-

smuld 

   6 6 

Majsensilage    120 læs 216 læs 

Græsensilage    40 læs 72 læs 

Halm    17 læs 17 læs 

Dieselolie    11  13 

Affald 15 tons 21 tons  25 35 
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Tabel 13 – Transport i alt 

Transporter til og fra 
ejendommen 

Før udvidelse 
Efter udvidelse 

 

I alt transport af husdyr-
gødning (fra tabel 9) 208 464 

I alt øvrig transport (fra 
tabel 10) 479 629 

Transport i alt 687 1093 

 
Derudover kommer dyrlægen, der er service på malkerobotterne, og der er intern kørsel 
på ejendommen.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-støv  og lugtge-
ner i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. 
 

7.4 Støj 
Redegørelse 

Støjkilder 
Støjkilde Placering Driftstid 
Malkeanlæg, malkerobotter 
(vacuumpumpe) 

I lukket rum i stalden Hele døgnet 

Mælkekøling I kostald Hele døgnet 
Afhentning af mælk  Pt. hver anden dag  
Håndtering af foder og fod-
ring Ensilagesilo, foderlade 

Hver dag når der fodres om 
morgenen 

Aftipning af kraftfoder Foderladerne En gang om måneden 
Ventilation ST-89686 (fuldspaltegulv) Hele døgnet (trinløs) 
Pumpning af gylle 2 fortanke 5 timer hver 2. uge 

Udkørsel af husdyrgødning Se tegning over kørselsru-
ter 

Vækstsæson  

Ensilering Plansiloerne I vækstsæson  

Transport af dyr Staldene 
 

 
 
Landbruget Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup Bov er i Kommuneplan 2005-2016 for Tinglev 
Kommune (afløses i 2009 af den nye kommuneplan for Aabenraa Kommune) angivet 
med beliggenhed i det åbne land, også benævnt jordbrugsområderne (landzone). 
Der fastlægges bl. a. følgende for jordbrugsområderne (uddrag): 
 

a. Områderne skal i videst muligt omfang forbeholdes jordbrugserhvervene og 
områdernes dyrkningsværdier skal værnes. 
d. Jordbrugsområderne skal i videst mulig omfang friholdes for bebyggelse og 
anlæg, der ikke er nødvendig for eller kan støtte den jordbrugsmæssige drift, 
henholdsvis råstofindvinding (hvor dette finder sted), samt en almen rekreativ 
udnyttelse af det åbne land. 
Eventuel indpasning af ny bebyggelse eller anlæg (f.eks. stier, tekniske anlæg 
m.v.) skal ske på en måde, der prioriterer dyrkningshensyn, herunder aronde-
ring højt. 
e. Eksisterende bebyggelse, der ikke længere har betydning for driften af en 
landbrugsejendom, kan anvendes til andre formål (f.eks. lettere fremstillings- el-
ler værkstedsvirksomhed, lejrskole eller lignende), når dette ikke efter byrådets 
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skøn strider mod hovedstrukturen og rammerne i øvrigt og når dette kan ske på 
en måde, der ikke giver væsentlige gener i forhold til det bestående miljø. 
f. I tilknytning til indretning af virksomhed til lettere industri, værksted og hånd-
værk i eksisterende bygninger kan der opføres nye bygninger og udvidelse af 
eksisterende, såfremt dette kan indpasses i området og ikke påfører området 
yderligere miljøgener. 
g. Bebyggelse må normalt ikke opføres i en højde, der overstiger 12,5 meter 
over terræn. Undtaget herfra er dog særlige bygværker i tilknytning til landbru-
get, samt tekniske anlæg. 

 
Af nærtliggende områder med støjmæssig betydning for landbruget er i kommuneplanen 
beskrevet lokalbyen Ravsted. Den er beliggende i landzone. Afstanden fra landbrugets 
driftsbygninger til den nærmeste del af byen er ca. 800 meter. 
Udsendelse af støj fra driftsbygninger og området i umiddelbar nærhed af disse vil være 
uden betydning for lokalbyen. 
Dog er der rådighed over jord (forpagtet, Mellemgade 2) umiddelbart vest for lokalbyen 
Ravsted. Afstanden fra jordstykket til Ravsted er ca. 500 meter. Ligeledes er afstanden 
fra de nærmeste ejede arealer også ca. 500 meter. 
 
I kommuneplanen er Område nr. 61.B.1 i lokalbyen beskrevet på følgende måde: 

Hovedparten af Ravsted by. 
Status: Eksisterende boligbebyggelse, forretninger, mindre erhvervs- og service-
virksomheder og enkelte landbrug. 
Fremtidig Anvendelse: Fortsat blandet boligområde med tilhørende formål inden-
for mindre erhvervsvirksomheder, forretnings- og serviceformål. 

 
Der drives ikke længere landbrug i område nr. 61.B.1, selvom der fortsat er enkelte 
landbrug med jordtilliggender. Områdets faktiske benyttelse er derfor boligområde med 
enkelte forretninger og servicevirksomheder. 
De i støjvilkåret angivne grænseværdier for område nr. 61.B.1 vil sikre, at der også er 
tilfredsstillende støjforhold i de øvrige i kommuneplanen udlagte områder i lokalbyen. 
 

7.5 Støv 
Redegørelse 
De væsentligste støvkilder stammer fra transport og håndtering af foder. Foder, der kan 
medføre støv, håndteres i laden, og er derfor ikke til gene uden for ejendommen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at transport og håndtering af grovfoder og foderstoffer 
m.v. ikke vil medføre støvgener for omkringboende.  
 

7.6 Lys 
Redegørelse 
Der tændes lys om morgenen ca. kl. 6:00 afhængig af årstid og lysforhold udenfor. Der 
er lys indtil kl. 8:00-9:00 om morgenen. Om aftenen er der lys indtil kl. 19:00. Derud-
over tændes der lys efter behov f.eks. ved dyrlægebesøg. Ved robotterne er der altid 
tændt et orienteringslys. 
 
Armaturet i stalden er almindelige lysstofrør. Intensiteten i stalden er 100 lux i køernes 
opholdszone. Ved hver robot er der lys til orientering om natten. Der er ca. 1 lysstofrør 
med 100 lux for hver robot. I arbejdszonen ved robotten, der er et lukket rum, er der 
200 lux. 
 
Der er ikke lys på facader om natten.  
 
Der er ingen væsentlig fjernvirkning af belysningen. 
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Vurdering 
På baggrund af den begrænsede belysning og ejendommens beliggenhed vurderer Aa-
benraa Kommune, at den begrænsede lyskilde ikke vil give gener for omkringboende, og 
heller ikke vil påvirke de landskabelige hensyn. 
 

7.7 Ammoniak – generel reduktion  
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 12 er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger fremsendt i 
2007 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og 
lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 15 %. 
 
Tabellen i afsnit 2.5.4.1 i ansøgningen (bilag 1) viser at ammoniakreduktionskravet er 
opfyldt med et overskud på 660 kg NH3 – N. 
 
Aabenraa Kommune har beregnet andelen af NH3-N emissionen fra udegående dyr i 
nudrift og ansøgt drift. Beregningen fremgår af bilag 3. 
 
Udegående dyr er ikke brugt som virkemiddel til at nedbringe NH3-N - emissionen i an-
søgt drift, da NH3-N emissionen er 4,04 % fra udegående dyr i nudrift og 3,01 % fra 
udegående dyr i ansøgt drift.  
 
 
Tabel 14. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøg-
ningssystemet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den anvendte teknologi giver tilstrækkelig effekt til at 
sikre 15 % ammoniakreduktion. Beregningen heraf kan aflæses i tabel 14.  Det er vurde-
ret, at udegående dyr ikke er anvendt som virkemiddel til at opnå det generelle NH3-N 
reduktionskrav, idet emissionen fra udegående dyr i nudrift relativt er højere, end emis-
sionen fra udegående dyr i ansøgt drift.  
 

7.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Produktionen på Nørregårdvej 5 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast gød-
ning), som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.), der ved 
uhensigtsmæssig behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet. 
 
På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udslip af 
luftbåren kvælstof (ammoniakfordampning). 
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Som en følge af bekendtgørelsens (Bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyr-
brug) beskyttelsesniveauer gælder for ammoniak et generelt reduktionskrav for godken-
delsespligtige husdyrbrug. Det indebærer, at der i forbindelse med alle miljøgodkendelser 
er fastsat et generelt standardkrav til reduktion af ammoniakemissionen fra stald og la-
ger. Kravet vedrører alene reduktion af den forøgede emission, altså ammoniakemissio-
nen fra selve udvidelsen, samt for stalde der renoveres. Det fremgår af ansøgningen, at 
dette reduktionskrav er overholdt. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte udvidelse vil give anledning til en meremis-
sion af ammoniak på 984 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved bliver 
på 3336 kg N/år. 
 
Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et natur-
område belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssam-
mensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 
nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og kon-
kurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtyper-
nes tilstand ændres. 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensæt-
ning. 
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i 
form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Naturarealer på ejendommen 
 
Følgende naturarealer har Aabenraa Kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor/på udbringnings-
arealerne 

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor en radius af 1 km fra 
anlægget (Nørregårdvej 5) 

 
Naturarealerne omfatter 1 mose og 8 vandhuller. Arealerne er beskrevet under hhv. af-
snittet ”Husdyrlovens § 7” og ”Naturbeskyttelseslovens § 3” nedenfor. 
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 19-20 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2011. NOVANA, Faglig rapport nr. 30, 2012 og http://www2.dmu.dk/Pub/SR30.pdf). 
 
Husdyrlovens § 7 
For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering 
med ammoniak må den luftbårne ammoniak deposition (nedfald) fra husdyrbrug til na-
turarealer omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. (lov nr. 1572 af 
20.12.2006) ikke øges, hvis afstanden er mindre end 300 meter (bufferzone I). Er af-
standen mellem anlæg og § 7-området mellem 300 meter og 1000 meter, må merbe-
lastningen af ammoniak i naturområdet ikke overskride 0,3-0,7 kg N/ha/år (afhængig af 
antallet af andre husdyrbrug med mere end 75 DE, der ligger nærmere bruget og § 7 
naturområdet end 1000 meter (bufferzone II)). 
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De naturområder, der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., 
er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesområder 
6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor in-
ternationale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og 
brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og be-
liggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forpligtet til at foreta-
ge en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at sikre natur-
områderne den fornødne beskyttelse. Vurderes det ikke at være tilfældet (kun i særlige 
tilfælde), kan kommunen stille forurenings begrænsende vilkår, som rækker ud over 
ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Der ligger ingen naturområder, som er omfattet af Husdyrlovens § 7, indenfor 1.000 me-
ter fra anlægget, jf. kort 1. 
Nærmeste § 7 område er Bjergmose (Tønder Kommune) som ligger ca. 7 km vest for 
anlægget på Nørregårdvej 5. 
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Kort 1. Naturområder omfattet af Husdyrlovens § 7, med bufferzoner, hhv. 300 m og 
1.000 m fra § 7 området. 
 
Vurdering (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Da der ikke er nogen § 7 naturområder indenfor 1.000 meter fra anlægget, og da det 
vurderes, at det nærmeste § 7 område ligger så langt fra Nørregårdvej 5, at det ikke kan 
påvirkes af ammoniak fra anlægget, jævnfør teknisk notat (Opdatering af beregningssy-
stem til estimering af ammoniakafsætning fra husdyrbrug til brug for kommunernes ad-
ministration af den kommende lov om godkendelse af husdyrbrug – DMU, afdeling 
for atmosfærisk miljø, december 2006), stilles der ikke vilkår i forhold til anlægget og 
dettes ammoniakemission til § 7 naturområder. 
 
§ 3 natur 
Jf. Husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ovennævnte ”§ 7-arealer”, som kan blive påvirket af 
ammoniakemissionen fra Nørregårdvej 5. 
 
Desuden gælder det jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer 
ikke må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endeligt gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarea-
ler, at der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af 
husdyrbrug eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og 
der skal foretages en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uaccep-
tabel høj. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
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Kort 2. Naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, samt beregningspunkter 
for ammoniakdeposition (grønne stjerner). 
 
Nedenfor er gennemgået de arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i 
nærheden af ejendommens anlæg (indenfor 1.000 meter) og/eller ligger omgivet af eller 
op til ejendommens udbringningsarealer. (jf. kort 2). 
 
Område M1 
 

Mose M1 (besigtiget 15.04.2009) 

Naturtype/undertype Kratmose 

Lokalitetsbeskrivelse Mosen er næringsrig og bevokset med pilekrat og 
høj sødgræs og visse steder forholdsvis tør. Der 
ligger et vandhul i mosen. Naturtilstanden er mo-
derat-ringe pga. højt næringsstofindhold. Vand-
hullet vurderes at være ynglested for bilag IV ar-
ter. 

Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 960 meter sydøst for anlægget. 

Lokalisering i forhold til arealer Ligger ikke i forbindelse med husdyrbrugets ud-
bringningsarealer. 

Støder op til et af husdyrbrugets aftalearealer. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Merdeposition: 0 kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,1 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 10-20 kg N/ha/år. Ligger i den høje ende af inter-
vallet pga. den næringsrige tilstand. 
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Baggrundsbelastning 15-17 kg N/ha/år 

Betydning som levested for  
bilag IV-arter 

Vandhullet i mosen vurderes at være raste- og 
ynglested for bilag IV arter. 

Natura 2000 område Ikke relevant. 

Kommuneplan Ingen udpegninger. 

Fredning Ingen fredninger. 

Vurdering Det vurderes, at naturområdet er påvirket af såvel 
det atmosfæriske nedfald som af næringsstoffer 
fra de omgivende arealer. Dette bevirker, at mo-
sen ikke opnår de oprindelige karakteristika og 
naturindhold for naturtypen mose. 

Det vurderes med baggrund i den ikke næringsføl-
somme vegetation, at mosens tålegrænse, ligger i 
den høje ende af 10–20 kg N/ha/år, hvilket der-
med ligger lige omkring værdien for baggrundsbe-
lastningen, som ligger på 15-17 kg N/ha/år. 

Det vurderes også, med baggrund i at merdeposi-
tionen er 0 kg N/ha/år og totaldepositionen er 0,1 
kg N/ha/år, at værdierne ligger langt under den 
værdi, som MST i den digitale vejledning har 
meldt ud skulle være acceptabel og uden målbar 
negativ effekt (en merbelastning på mindre end 1 
kg ammoniak pr. hektar pr. år i udgangspunktet 
udgør ikke et væsentligt merbidrag, og kan derfor 
ikke medføre en tilstandsændring af et konkret § 
3-område. Dette fordi merbelastningen i denne 
situation er så lav, at det ikke er muligt biologisk 
at påvise, at det ansøgte dermed har nogen effekt 
på området). 

Derfor vil ammoniakemissionen fra det ansøgte 
ikke have nogen negativ effekt på mosens natur-
tilstand, heller ikke på længere sigt, og der stilles 
ikke vilkår til anlæggets ammoniakemission. 

 
Område M2 
 

Mose M2 (besigtiget 18.03.2009) 

Naturtype/undertype Kratmose 

Lokalitetsbeskrivelse Mosen er temmelig tilgroet. Den er besigtiget i det 
område, der er beliggende op mod udbringnings-
arealerne. Her er mosen forholdsvis tør, nærings-
rig og bevokset med større træer og buske, som 
bl.a. pil og birk m.fl. Naturtilstanden er ringe pga. 
højt næringsstofindhold og fremskreden successi-
on mod sluttilstanden skov. Inde i mosen ligger et 
mindre vandhul, der er forholdsvis lysåben. 

Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 1.700 meter sydvest for anlægget. 

Lokalisering i forhold til arealer Mosen grænser op til et af husdyrbrugets udbring-
ningsarealer. Mosen grænser på alle sider op til 
mere eller mindre intensivt dyrkede arealer. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Mosen ligger mere end 1.000 meter fra anlægget. 
Depositionen fra Nørregårdvej 5 er dermed så lav, 
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at det ikke har negativ indvirkning på mosens na-
turtilstand. 

N-tålegrænse 10-20 kg N/ha/år. Ligger i den høje ende af inter-
vallet pga. den næringsrige tilstand. 

Baggrundsbelastning 15-17 kg N/ha/år 

Betydning som levested for  
bilag IV arter 

Vandhullet i mosen vurderes at være raste- og 
ynglested for bilag IV arter. 

Natura 2000 område Ikke relevant. 

Kommuneplan Området er udpeget som naturområde i kommu-
neplanen. 

Fredning Ingen fredninger. 

Vurdering Det vurderes, at naturområdet er påvirket af såvel 
det atmosfæriske nedfald som af næringsstoffer 
fra de omgivende arealer. Dette bevirker, at mo-
sen ikke opnår de oprindelige karakteristika og 
naturindhold for naturtypen mose. 

Der er ingen hældning fra de omgivende udbring-
ningsarealer ind mod mosen.  

Med baggrund i at mosen ikke er særligt nærings-
følsom og at terrænet ikke hælder ind mod mo-
sen, vurderes det, at der ikke er behov for at stille 
særlige vilkår til driften af det udbringningsareal, 
der er beliggende nord for mosen. 

 
Område V1-V9 
 

Vandhullerne V1-V9 (besigtiget 18.03.2009) 

Naturtype/undertype 9 vandhuller i agerlandet 

Lokalitetsbeskrivelse 9 vandhuller beliggende i agerlandet op til 1.600 
meter fra anlægget. Vandhullerne er vurderet 
samlet, da de er meget ens og sammenlignelige 
mht. beliggenhed, næringspåvirkning og vegetati-
on. 

Vandhullerne er eutrofierede, og vegetationen i og 
omkring vandhullerne er næringselskende arter 
som dunhammer, liden andemad, lysesiv og pil 
sp.  

Vandhullernes naturtilstand vurderes på baggrund 
af udseende og vegetation til at være moderat. 

Lokalisering i forhold til anlæg Ligger mellem 140-1.600 meter fra anlægget. 

Lokalisering i forhold til arealer Vandhullerne V1, V2, V3, V4, V5 og V9 ligger helt 
eller delvist op til husdyrbrugets udbringnings-
arealer. V7 ligger omgivet af et af husdyrbrugets 
aftalearealer. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Der er regnet på N-depositionen fra anlægget til 
flere af vandhullerne (jf. kort 2 ovenfor). Disse 
vandhuller modtager mellem 0,1-0,6 kg N/ha/år i 
merdeposition og mellem 0,3-2,9 kg N/ha/år i 
totaldeposition. Resten af vandhullerne ligger 
længere væk fra anlægget og vurderes derfor at 
modtage mindre ammoniak. 
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Se vurderingen nedenfor. 

N-tålegrænse Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge 
af næringstilførsel fra andre kilder end N-
deposition. Dette er også tilfældet for de omkring 
liggende vandhuller, hvorfor det ikke er relevant 
at have en tålegrænse opgivet her. 

Baggrundsbelastning 15-17 kg N/ha/år 

Betydning som levested for  

bilag IV arter 

Generelt har de små vandhuller stor betydning 
som både raste- og levesteder for Bilag IV arter 
(herunder stor vandsalamander og spidssnudet 
frø). Undtagelser kan være de vandhuller, der er 
så tilgroede i eksempelvis pil, at de er helt skyg-
gede. 

Natura 2000 område Ikke relevant. 

Kommuneplan/regionplan Næringspåvirkede vandhuller i agerlandet er lavt 
prioriterede. 

Fredning Ingen fredninger. 

Vurdering Vandhullerne er næringsberigede. Vegetationen i 
og omkring vandhullerne indikerer et højt næ-
ringsindhold i jord/vand. Der er ved besigtigelsen 
ikke fundet positiv arter for naturtypen 
sø/vandhul, hvilket sammen med den eutrofierede 
tilstand medvirker til, at kommunen vurderer, at 
der ikke er det store potentiale for vandhullerne til 
opnåelse af en god naturtilstand. Det vurderes, at 
den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget 
på Nørregårdvej 5 har en meget begrænset effekt 
i forhold til yderligere næringsberigelse og forrin-
gelse af naturtilstanden af vandhullerne, også i de 
vandhuller, hvor merdepositionen er højest (0,6 
kg N/ha/år). 

Hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne 
vurderes at være overfladevand fra dyrkede area-
ler, dels som vand, der løber på jordoverfladen til 
vandhullerne, dels som næringsberiget overflade-
vand, der løber til vandhullet via rodzonen fra 
dyrkede arealer. 

94. Der skal derfor på den baggrund 
etableres en mindst 2 m bred dyrk-
nings-, sprøjtnings- og gødsknings-
fri bræmme på mark 26-0, 25-0, 
24-0, 01-0 og FP-(AG) op til vand-
hullerne, jf. kort 2. Bræmmen må-
les fra den øverste kronekant, som 
også inkluderer en evt. omkringlig-
gende sumpvegetation. Bræmmen 
må gerne slås. I de tilfælde, hvor 
bestemmelserne i lov nr. 591 af 14. 
juni 2011 om randzoner med senere 
ændringer er mere vidtgående end 
vilkåret, træder lovens bestemmel-
ser i stedet for vilkåret. 

Ifølge Lov om Randzoner må der omkring vand-
huller over 100 m2 i en randzone på op til 10 me-
ter ikke foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning 
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eller anden jordbearbejdning. På den baggrund 
vurderes det, at tilførslen af overfladevand fra de 
dyrkede arealer mindskes i forhold til nudriftsitua-
tionen og dermed ikke ændrer naturtilstand i ne-
gativ retning pga. markdriften, og bilag IV arter 
har mulighed for raste- og ynglested omkring 
vandhullerne. 

 
Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
 
Vandløb 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit 8.2 og 8.4. 
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a. at produktionen ikke medfører negative 
påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale 
naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV må 
ikke forringes. 
 
Anlægget ligger ca. 7,5 km øst for Tinglev Sø og Mose, Ulvemosen og Terkelsbøl Mose, 
som udgør EF-fuglebeskyttelsesområde nr. F62. 
 
Vurdering 
Jævnfør teknisk notat fra DMU (2006) er depositionen af kvælstof negligerbar, når af-
standen fra kilden er omkring 3 km. 
Det er derfor på den baggrund Aabenraa Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i må-
lelig grad vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitat- og fuglebeskyttelsesområdet, da 
ammoniakdepositionen fra Nørregårdvej 5 er negligerbar i forhold til baggrundsbelast-
ningen. 
 
Der stilles derfor ikke forureningsbegrænsende vilkår i forbindelse med ammoniakemissi-
onen fra Nørregårdvej 5 til Natura 2000 områder. 
 
Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV 
arter) findes i afsnit 8.7. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Miljøgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens afsnit 
4.1 (se bilag 1). Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af oversigtskort herunder. 
Alle udbringningsarealer, på nær et enkelt i Ny Frederikskog i Tønder Kommune, ligger i 
Aabenraa Kommune. Aftalearealerne ligger også alle i Aabenraa Kommune. 
 

 
Kort 3. Udbringningsarealer og aftalearealer i Aabenraa Kommune. 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 140,21 ha udbringningsarealer, 
heraf ejer ansøger 130,92 ha, og de resterende 9,29 ha er forpagtede arealer. 
 
Derudover er der for at kunne opfylde harmonikravet lavet aftale om overførsel af hus-
dyrgødning til i alt 136,07 ha.  
 
Tabel 15. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt gylleaftaler 
Ejede arealer 
Adresse Udbringningsareal ha 

 
Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup-Bov 130,92 
  
Forpagtede arealer 
Adresse Udbringningsareal ha 
Ravsted Storegade 51, 6372 Bylderup-Bov 9,29 
  
Gylleaftaler 
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Adresse Udbringningsareal ha 
Fogderupvej 19, 6372 Bylderup-Bov 136,07 
  
 
 
Ejendommen (Nørregårdvej 5) producerer/tilføres efter udvidelsen samlet 512,12 DE 
husdyrgødning, hvoraf 190 DE afsættes til gylleaftaler i form af kvæggylle. Gylleaftalerne 
kan belægges med 1,4 DE/ha. 
 
Tilsammen udgør arealerne 276,28 ha. 
 
Det ejede/forpagtede harmoniareal er 140,21 ha til udbringning af 322,12 DE med 30831 
kg N og 4725 kg P fra Nørregårdvej 5. Andelen af dybstrøelse er 38,11 DE og der afsæt-
tes 14,54 DE ved græsning.  
Der udbringes 2,3 DE/ha (harmonital, DEreel). 
 
Særlige forhold i den pågældende ansøgning 
Der afsættes 14,54 DE gødning ved græsning uden for udbringningsareal.  
 
Jordbund og dræning 
Jordbundstypen er grovsandet jord (JB1) i henhold til ansøgningen. Ingen af markerne er 
drænede eller angivet vandet jf. ansøgningen. Enkelte af markerne grænser op til vand-
løb. 
 
Lavbundsarealer 
To af udbringningsarealerne (mark FP-(AG) og FP-(AG)) er lavbundsarealer i lav-
bundsklasse I (stor risiko for okkerudledning), jf. kort 4. Enkelte mindre dele af udbring-
ningsarealerne er lavbundsklasse IV (ingen risiko for okkerudledning). 
 
Okkerforurening er et problem i de vestløbende sønderjyske vandløb. Problemet skyldes 
udvaskning af jernforbindelser i jorden i forbindelse med dræning af landbrugsarealer og 
tidligere tiders reguleringer (udretning) af vandløbene for at forbedre afvandingen. Ok-
kerudvaskningen finder især sted i vinterhalvåret, og lokalt kan der ske okkerforurening 
ved oprensning af grøfter og vandløb eller rensning (spuling) af drænsystemer. Uddyb-
ning af vandløb og grøfter forøger okkerudvaskningen og er sammen med intensivering 
af grødeskæring ikke ønskelig, hvor vandløbet ligger i ”Naturområder” eller ”Områder 
med naturinteresser” (udpegninger i Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune). 
 
På et enkelt af de forpagtede udbringsningsarealer i/ved Nørregårdvej 5 er der lavbund-
sarealer udpeget som ”VMPII-lavbundsarealer” (mark FP-(AG)) og ”Øvrige lavbundsarea-
ler” (mark FP-(AG)). VMPII-lavbundsarealer er potentielt egnede som vådområder og 
vurderes at kunne genoprettes som vådområder med henblik på at kunne tilbageholde 
kvælstof. På ”Øvrige lavbundsarealer” kan der ved vandstandshævning genskabes områ-
der med stor natur- og miljømæssig værdi. Udpegningen af lavbundsarealer har ingen 
betydning for, om områderne fortsat kan drives jordbrugsmæssigt eller for mulighederne 
for at opføre nødvendige landbrugsbygninger. 
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Kort 4. Lavbundsarealer. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger på eller grænsende op til Nørregårdvej 5’s 
udbringningsarealer. 
 
Kommunegrænse 
Et enkelt af udbringningsarealerne (græsningsareal) ligger i Tønder Kommune, som har 
vurderet det med henblik på, om der skal stilles særlige vilkår (jf. bilag 6).  
Uddrag af Tønder Kommunes vurdering: 
 
Aabenraa kommune er i gang med at behandle en ansøgning om miljøgodkendelse af en planlagt 
udvidelse af kvægproduktionen på Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup Bov, og har i henhold til 
§ 21 i bekendtgørelse om godkendelse m.v. af husdyrbrug anmodet om Tønder Kommunes 
bemærkninger til ansøgt anvendelse af et areal beliggende i Ny Frederikskog i Tønder Kommune… 
 
Det fremgår af de modtagne oplysninger, at arealet er forpagtet af Tønder Kommune, og at 
det bliver anvendt til græsning med kvæg. Det er oplyst, at arealet i sommerhalvåret afgræsses 
af 10 kvier i alderen 17,5 – 22 mdr., dog således, at der i perioden 15. april til 15. juni ikke 
går mere end 6 kvier pr. ha på arealet. Desuden er det oplyst, at arealet ikke anvendes til 
udbringning af husdyrgødning. Arealet får således kun den husdyrgødning, der tabes af dyrene 
ved afgræsningen… 
 
På baggrund af ansøgningens oplysninger om anvendelse af arealet til kreaturafgræsning uden 
tilførsel af anden husdyrgødning, end den dyrene taber ved afgræsningen, og oplysninger om 
et græsningstryk på maksimalt 2 storkreaturer pr. ha i fuglenes yngletid, vurderer Tønder 
Kommune, at den ansøgte anvendelse af arealet ikke vil medføre negativ påvirkning af udpegningsgrundla-
get 
for fuglebeskyttelsesområdet, og at anvendelsen ikke vil være i strid med naturbeskyttelseslovens 
§ 3. 
 
Der stilles i godkendelsen følgende fastholdende vilkår: 
1. På græsningsarealet i Ny Frederikskog må der højst gå 2 kreaturer pr. ha i perioden 15. 
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april til 15. juni. 
2. På græsningsarealet i Ny Frederikskog må der ikke tilføres anden husdyrgødning end 
den, som tabes af kreaturerne, der afgræsser arealet. 
 
Ændringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa 
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sårbare. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udbringningsarealet på 140,21 ha ejede/forpagtede og 
136,07 ha aftalearealer harmonerer med husdyrholdet og er tilstrækkeligt til at opfylde 
harmonikravene.  

 

8.1.1 Arealanvendelse 

 
Redegørelse 
Der anvendes referencesædskifte svarende til standardsædskiftet (K12) på arealerne, 
hvilket betyder, at der er taget højde for den værst tænkelige situation. Der er altså ikke 
risiko for større udvaskning af nitrat til overfladevand og grundvand eller fosforoverskud, 
end de her angivne, hvis der anvendes andre sædskifter end referencesædskiftet. 
 
Husdyrbruget er omfattet af reglerne omkring sædskifte m.m. for ejendomme, hvor der 
må udbringes 2,3 dyreenheder per ha jf. Husdyrbekendtgørelsen. 
Referencesædskiftet er K12 med 14 % lovpligtige efterafgrøder og 65 - 95 % af sædskif-
tet med græs eller kløvergræs. 
 
I den fremtidige drift vil der ligeledes blive anvendt et sædskifte svarende til K12. 
 
Husdyrbruget overholder krav om nitratudvaskning til grundvand uden ekstra efterafgrø-
der i forhold til Plantedirektoratets krav (se afsnit 8.6). 
 
Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer nedbringes det hurtigst muligt 
og inden 6 timer. 
 
Al udbringning på græs og sort jord skal ske ved nedfældning. 
 
Ændringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa 
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sårbare. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sædskiftekravene er overholdt. 
 

8.1.2 Aftalearealer 

 
Redegørelse 
Der er indgået en gylleaftale mellem Nørregårdvej 5 og Fogderupvej 19, aftalen kan ses i 
bilag 1.8. Aftalearealernes beliggenhed kan ses på kort herunder. 
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Kort 5. Beliggenhed af aftalearealer. 
 
Arealerne ligger i tre klumper omkring Nørregårdvej 5. Aftalearealerne indgår i Fogde-
rupvej 19’s miljøgodkendelse og er derfor allerede miljøgodkendte. 
 
Udskiftning af aftalearealer kan ikke ske uden tilladelse fra Aabenraa Kommune 
 
Vurdering 
Da aftalearealerne, i alt 136,07 ha, er omfattet af Fogderupvej 19’s miljøgodkendelse, 
skal de ikke § 16 godkendes. 
 

8.2 Beskyttet natur 
Foruden påvirkningen med ammoniak fra husdyrbrugets anlæg kan naturen også påvir-
kes fra ejendommens udbringningsarealer. Det kan f.eks. være påvirkning af tilstødende 
naturarealer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning pga. tilførsel af nærings-
stoffer gennem diffusion i jordfasen, atmosfærisk deposition eller overfladeafstrømning af 
næringsstoffer.  
 
Ifølge Miljøstyrelsen kan der ved udbringning ske påvirkninger på over 1 kg N/ha/år ved 
atmosfærisk afsætning i op til 100 m fra markkanten (jf. MST’s skrivelse ”Bilag til notat 
om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 
2009”). Af Miljøstyrelsen vurderes det ikke muligt for kommunerne at beregne en rand-
påvirkning af udbragt husdyrgødning ved udvaskning af kvælstof og fosfor. Det vil dog 
være muligt at foretage en konkret vurdering af risikoen for overfladeafstrømning. Vur-
deres risikoen stor, kan der fastsættes krav om bræmmer eller lignende. 
 
Der er et lovkrav om nedfældning af flydende husdyrgødning på alle arealer med sort 
jord eller græsmarker uanset beliggenhed. 
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Redegørelse 
 
Målsatte vandløb og søer 
For overskuelighedens skyld er alle naturarealer beskrevet samlet i afsnit 7.8. 
 

Kort 6. Viser placeringen af beskyttet natur, beskyttede vandløb i forhold til udbring-
ningsarealerne. 
 
Udbringningsarealerne ligger samlet omkring husdyrbruget på nær to arealer sydvest for 
anlægget. Ingen af ejendommens ejede eller forpagtede arealer ligger helt eller delvist i 
opland til målsatte søer, men en del af arealerne (mark 18-0, 28-0, 10-0, 06-0, 03-0, 
04-0, 07-0, 24-0, 20-0 og FP-(AG)) grænser direkte op til vandløb, der er beskyttede 
efter Naturbeskyttelseslovens § 3 (jf. kort 6). Ingen af udbringningsarealerne skråner 
stejlt ned mod vandløbene (over 60). 
 
Bedriftens arealer afvander til flere vandløbsoplande, Hvirlå og Arnå. 
Hvirlå og Arnå er begge en del af Vidå systemet og afvander til Vadehavet. 
 
Tabel 16. Målsatte vandløb, der afvander Nørregårdvej 5’s udbringningsarealer. 

Vandløb Målsætning Status for  

målsætning 

DVFI  
(Stationsnr.) 

Hvirlå Faunaklasse 5 Ikke opfyldt pga. 
dårlige fysiske for-
hold, regulering og 
hårdhændet vedlige-
holdelse 

423-0700 (2003) 

DVFI 4 (Noget forringet 
biologisk vandløbskvali-
tet) 

Lilleå  Faunaklasse 5 Ikke opfyldt pga. 423-2950 (2003) 
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(tilløb til Arnå) okker og hårdhændet 
vedligeholdelse 

DVFI 4 (Noget forringet 
biologisk vandløbskvali-
tet) 

 
Vurdering 
 
Vandløb  
Vandløbene er følsomme overfor øget udledning og tilførsel af sand og næringsstoffer fra 
omkringliggende landbrugsarealer. Generelt er vandløbene præget af tidligere regulering, 
hårdhændet vedligeholdelse og okker. Arnå og Hvirlå har ikke opfyldt målsætningen om 
god biologisk vandløbskvalitet. 
 
For at sikre de beskyttede vandløb mod øget udvaskning af næringsstoffer, overfladeaf-
strømning af gødning og næringsstoffer samt øget sandvandring, som vil påvirke eksem-
pelvis laks og snæbels (bilag IV art) leve- og ynglesteder blandt andet ved tilsanding af 
gydegrus, og dels for at sikre anvendeligheden af vandløb som spredningskorridorer for 
områdets dyre- og planteliv, samt for at sikre leve- og rastesteder for bilag IV arter (her-
under eksempelvis padder) samt til beskyttelse af habitatområdet Vadehavet, stilles der 
vilkår om 2 meter dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræmmer langs de beskyttede 
vandløb, der grænser op til ejendommens udbringningsarealer og som ikke i forvejen er 
pålagt 2 meter bræmmer jf. Vandløbslovens § 69. 
På følgende marker skal der etableres 2 meter dyrkningsfri bræmmer op til de beskytte-
de vandløb: mark 28-0, 10-0, 06-0, 03-0, 04-0, 07-0, 24-0, 20-0 og FP-(AG) (jf. kort 6). 
I de tilfælde, hvor bestemmelserne i Lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner med se-
nere ændringer er mere vidtgående end vilkåret, træder lovens bestemmelser i stedet for 
vilkåret. 
 

8.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriften har ingen udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder. 
 
Der er i det pågældende område ikke udarbejdet en indsatsplan. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, på baggrund af at der ikke er udbringningsarealer belig-
gende inden for nitratfølsomme indvindingsområder, at der ikke skal stilles vilkår til nitrat 
til grundvand. 
 

8.4 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten føres til vand-
løb eller søer. På drænede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på 
udrænede arealer, hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet. Når kvælstoffet er 
nået ud i vandløbene, er reduktionen meget lav, ca. 2 %. Dvs. at størstedelen af den 
kvælstof, der føres til vandløb, ender i havet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvæl-
stofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). 
Føres vandet gennem søer, sker der en yderligere reduktion på gennemsnitlig 400 kg 
N/ha søbund. 
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Når nitrat kommer ud i vandmiljøet, påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealerne afvander via Hvirlå og Arnå til Vidå, Rudbøl Sø og Vadehavet. 
Vandløbene er beskrevet nærmere i afsnit 8.2 under ”vandløb og målsatte søer” 
 
Ingen af bedriftens udbringningsarealer eller aftalearealer ligger indenfor områder, der er 
udpeget som nitratklasse 1, 2 eller 3.  
 
Tabel 17. Tabellen viser udvaskningen og merudvaskningen til overfladevand fra Nørregårdvej 5, 
hhv. ukorrigeret og korrigeret for reduktion. 

Det ansøgte  

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

Areal til udspredning i alt, ha 140,21 

Planteavlsniveau, kg N/ha/år 79,3 

Udvaskning fra rodzonen (ansøgt), samlet, kg N/ha/år 65,2/15,6 

Udvaskning fra rodzonen (nudrift), samlet, kg N/ha/år 65,4/15,7 

Merudvaskning fra rodzonen (ansøgt i forhold til nudrift), husdyrgødning, kg N/ha/år -0,2/-0,1 

Merudvaskning fra rodzonen (ansøgt i forhold til nudrift), husdyrgødning, kg N/år -28/-14 

 
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 nedbrudt/fjernet 
fra jorden, før det ender i overfladevandsrecipienten. 
Der er i ansøgningssystemet beregnet en udvaskning af N til overfladevand på 65,2 kg 
N/ha/år. Udvaskningen ligger under planteavlsniveau med 10 % efterafgrøder. Med det 
høje reduktionspotentiale i området betyder det, at der reelt vil udvaskes maksimalt 15,6 
kg N/ha/år.  
Udledning af N i nudrift er efter korrektion for reduktionspotentiale på 15,7 kg N/ha/år. 
Dvs. at der efter udvidelsen årligt udledes ca. 0,1 kg N mindre per ha end i nudriften. 
Totalt betyder det en mindre udledning på ca. 14 kg N/år til overfladevand.  
 
Der er jf. ansøgningen ikke benyttet særlige virkemidler for at overholde planteavlsni-
veauet. 
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 140,21 ha ejet/forpagtet areal (og 136,07 
ha aftaleareal). Ifølge ansøgningen er ingen af udbringningsarealerne drænede. 
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, re-
duktionspotentialet er højt, og arealerne afvander til et Natura 2000 område (Vadeha-
vet), som ikke afkaster nitratklasser. Vurdering af næringsstoffer i forhold til Vadeha-
vet/Natura 2000 vandområder findes i afsnit 8.6. 
 
Vurdering 
Arealerne vurderes at være robuste mht. jordbundstype, lavbund, terrænhældning m.m. 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
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Det vurderes, med henvisning til de bræmmer, der er pålagt, jf. afsnittet om ”Beskyttet 
natur” – ”Vandløb og målsatte søer”, at beskyttede og målsatte vandløb og søer ikke vil 
ændre tilstand i negativ retning på baggrund af udvidelsen af produktionen på Nørre-
gårdvej 5. 
Udbringningsarealerne har i nudriften også fået tilført husdyrgødning. 
 
Da manglende opfyldelse af målsætningen i Hvirlå/Arnå ikke skyldes udledning af næ-
ringsstoffer, men formentlig dårlige fysiske forhold og okker, er der ikke grundlag for at 
stille yderligere vilkår til begrænsning af kvælstofudvaskningen alene i forhold til opfyl-
delse af målsætningen for Hvirlå og Arnå. 
 
Desuden vurderes, at vilkårene i afsnittet om beskyttet natur (afsnit 8.2) er tilstrækkeli-
ge til at sikre øvrige naturarealer mod næringsstoffer fra overfladevand. 
 
Beregning af udvaskning er forudsat at gødningsmængderne i ansøgt drift fastholdes. 
Dybstrøelse har en højere nitratudvaskning end gylle, fordi udnyttelsesgraden af 
dybstrøelse er 45 %, mens den for kvæggylle er 70 %. Forudsætningen for beregninger-
ne på udvaskning af nitrat vil ikke være overholdt, hvis der produceres mere dybstrøelse 
end det, der fremgår af ansøgningen. Dvs. for at sikre, at der ikke sker en forøget ud-
vaskning stilles vilkår om, at der ikke må produceres mere dybstrøelse end det ansøgte 
(ca. 38 DE). 
 

8.5 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande 
Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs 
vandløb og fra drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens P-tal (mængden af opløst 
fosfor i jordvandet) er højt, kan der være et stort fosfortab. Humusjords evne til at binde 
fosfor er særlig dårlig, mens jern i oxideret form kan binde fosfor. Derfor er risikoen for 
udvaskning af fosfor stor på lavbundsarealer bestående af humusjord med begrænset 
jernindhold, dvs. på lavbundsarealer som ikke er omfattet af okkerklasse I. 
 
I Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug af 31.03 2009 er der 
fastsat beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud gældende kun for husdyrbrugs-
projekter med udbringningsarealer, der afvander til Natura 2000 vandområder, som er 
overbelastet med fosfor. 
Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfatter ikke oplandene til Natura 
2000 søtyper, som klassificeres som sårbare recipienter. 
 
Kravet til fosforoverskud på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som af-
vander til Natura 2000 vandområder overbelastet med fosfor, afhænger af jordtype, 
dræningsforhold og fosfortal. Der stilles krav til fosforoverskud på drænede lerjorder og 
lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder. Fosforoverskud må ikke 
øges på lavbundsarealer, der er drænede/grøftede, og som ikke har et højt indhold af 
jern. 
Der stilles ikke krav til fosforoverskud, hvis der i den ansøgte situation kan dokumenteres 
fosforbalance for husdyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor 
i handelsgødning. 
 
De øvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura 
2000 vandområde, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne. 
 
Vadehavet er i henhold til lovgivningen udpeget som mindre sårbart overfor fosfor. I op-
landet hertil er harmonikravet således alene beskyttelsesniveau for P-overskud. 
 
I forhold til sårbare naturområder med særlig lokal eller regional værdi (f. eks. målsatte 
søer, grusgravssøer, fjorde) udenfor Natura 2000 områder kan kommunen, hvis det vur-
deres nødvendigt, skærpe beskyttelsen. 
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Redegørelse 
Udbringningsarealerne består af grovsandet jord, og enkelte af markerne er lavbundsa-
realer (mark 26-0, 18-0 og 24-0 ligger delvis indenfor lavbundsklasse IV, hvor der ikke 
er risiko for okkerudledning, og mark FP-(AG) ligger helt inden for lavbundsklasse I, hvor 
der er stor risiko for okkerudledning, ifølge Miljøstyrelsens kort). Ingen arealer er ifølge 
ansøgningen drænet. 
Der er på ingen af arealerne stort terrænfald mod vandløb eller vandhuller. 
 
Der tilføres årligt 4.725 kg fosfor til markerne i ansøgt drift (heraf stammer de 200 kg fra 
græsning). Ifølge ansøgningen får arealerne derved et fosfor overskud på 9,4 kg P/ha. 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt modtager 3.083 kg fosfor fra be-
driften. 
 
Da det ikke kan kvantificeres hvor stor en del af fosforoverskuddet, der reelt vil tilføres 
recipienten, må vurderingen af om der er grundlag for skærpelse af beskyttelsesniveauet 
eller yderligere, målrettede vilkår, baseres på en vurdering af ”worst case” situationen 
(jf. MST’s digitale vejledning). 
 
Ejendommens arealer ligger i oplandet til Rudbøl Sø. 
Oplandet til Rudbøl Sø er   ca. 110.000 ha 
Udbringningsarealerne udgør af oplandet   140,21 ha 
 

Rudbøl Sø 
Husdyrbrugets oplandsareal 140,21 ha 
Overskud pr. ha 9,4 kg P/ha 
% forøgelse i godkendelsesperioden 
(9,4*8/2000)*100 

3,8 % 

Worst case udvaskning 1 kg P/ha 
Worst case påvirkning fra husdyrbruget 
(1*140,21*0,04) 

5,3 kg 

Belastning af søen  
Ha landbrugsareal 
(0,2 kg P/ha) (andel landbrugsareal i oplandet er 
anslået til 0,80) 

88.000 ha 

Ha udyrket areal 
(0,08 kg P/ha) 

22.000 ha 

Øvrige kilder - 
Samlet belastning 
(0,2*88.000+0,08*22.000) 

19.360 kg 

Husdyrbrugets del 
(5,3/19.360)*100 

0,03 % 

Regnet som eksempel i MST’s elektroniske husdyrvejledning 
(http://www2.mst.dk/Wiki/Husdyrvejledning.Fosfor.ashx#Husdyrvejledning.Fosfor+-
+Vurdering_Konkret_vurdering_af_påvirkning_af_overfladevande_med_fosfor_5) 
 
Det er antaget i forhold til nitratpåvirkningen af vandområder, at en påvirkning af nitrat 
ikke kan måles med de nuværende biologiske målemetoder, hvis påvirkningen er på un-
der 5 % (1 % for lukkede bassiner, som søer kan sammenlignes med) af den samlede 
påvirkning. Hvis det antages, at grænsen for at der kan ses en påvirkning er den samme 
for fosfor som for nitrat vil der for Nørregårdvej 5 ikke skulle foretages en reduktion af 
overskuddet eller ske tiltag, der hindrer en øget belastning af Rudbøl Sø. 
 
Vurdering 
For at sikre overfladevand mod øget udvaskning via overfladeafstrømning af fosfor, stilles 
vilkår om, at der ikke må etableres afvandingsrender på udbringningsarealer til afledning 
af vand.  
Aabenraa Kommune finder ikke, at der i den konkrete sag er yderligere særlige forhold, 
som kan begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvask-
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ning af fosfor til vandmiljøet. Bedriftens arealer er ikke hverken drænede eller kuperede 
med fald mod vandløb og søer. Fosforbelastningen til den målsatte sø, Rudbøl Sø, er be-
regnet til at være minimal (jf. ovenstående skema). 
 

8.6 Natura 2000 
Redegørelse 
Bedriftens arealer ligger i oplandet til Hvirlå og Arnå, som afvander til Vidåsystemet. I 
Vidåsystemet indeholder Vidåen og fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken 
og Saltvandssøen samt Habitat- og Fuglebeskyttelsesområde F57 og H78 Vadehavet, 
samt Ramsarområde 27. 
 
Vadehavet er angivet som sårbart Natura 2000 område, jf. Miljøstyrelsens kortværk. 
 
Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Be-
kendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007) vurderes i forhold til, om 
det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor nævnte habitat og fuglebeskyttelses-
områder. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H78 Vadehavet, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl 
Sø og Magisterkogen, F60 Vidå, Tøndermarsken og saltvandssøen, F57 Vadehavet og 
Ramsarområdet 27 indeholder følgende naturtyper og arter: 
 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• 3150 Næringsrig sø 
• 3260 Vandløb  

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• Snæbel 
• Flodlampret 
• Bæklampret 
• Dyndsmerling 
• Odder 

 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H78 

• 1110 Sandbanke 

• 1130 Flodmunding 

• 1140 Vadeflade 

• 1150 Lagune 

• 1160 Bugt 

• 1170 Rev 

• 1310 Enårig strandengsvegetation 

• 1320 Vadegræssamfund 

• 1330 Strandeng 

• 2110 Forklit 

• 2120 Hvid klit 

• 2130 Grå/grøn klit 

• 2140 Klithede 

• 2160 Havtornklit 

• 2170 Grårisklit 

• 2180 Skovklit 

• 2190 Klitlavning 

• 2250 Enebærklit 

• 2310 Visse-indlandsklit 

• 2330 Græs-indlandsklit 

• 3130 Søbred med småurter 

• 3140 Kransnålalge-sø 

• 3150 Næringsrig sø 

• 3160 Brunvandet sø 

• 3260 Vandløb 

• 4010 Våd hede 

• 6210 Kalkoverdrev 

• 6230 Surt overdrev 

• 6410 Tidvis våd eng 

• 7150 Tørvelavning 

• 7230 Rigkær 

• 9190 Stilkege-krat 

• 91D0 Skovbevokset tørvemose 

 

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H78: 
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• Havlampret 
• Bæklampret 
• Flodlampret 
• Stavsild 
• Laks 
• Snæbel 
• Marsvin 
• Odder 
• Gråsæl 
• Spættet sæl 

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præste-
krave  

 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 

• Hvidklire 

• Rødben  

 

Flere af arterne og naturtyperne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder. 
F.eks. er snæbel i Vidåsystemet følsomme overfor sandvandring og næringsberigelse af 
vandløbet, idet det kan medføre en skadelig effekt på deres gydepladser, hvis iltindholdet 
nedsættes og bunden belægges med et slam/sandlag.  
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø, kan medføre en hurtigere tilgro-
ning af Magisterkog og Rudbøl Sø sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet, 
hvilket giver dårligere leveforhold for bl.a. rørdrum (basisanalyse for H90 og Natura 2000 
plan). 
Rudbøl sø er A1 målsat, der er en målsætning med skærpede krav, som anvendes, hvis 
særlige naturværdier ønskes bevaret. Målsætningen er ikke opfyldt ifølge forslag til 
vandplan for vanddistrikt 4.1. 
 
Ifølge basisanalysen for H78 og F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at 
Vadehavet skal være et ”ikke næringsbelastet område” ikke opfyldt pga. de høje kvæl-
stofkoncentrationer. ”Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion 
af næringsbelastningen med 50 % for kvælstof og 80 % for fosfor i forhold til niveauet i 
begyndelsen af 1989-90, som oprindeligt fastlagt i vandmiljø-handlingsplanen. Dette mål 
er endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være 
nødvendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, natio-
nale og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbe-
lastning gennem en indsats overfor kilderne hertil” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 
2 (s. 37 og 39)). 
Ifølge Naturstyrelsens hjemmeside (http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/), 
under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadehavet, beskrives de væsentligste trusler 
mod naturtyperne og arterne i området som værende bl.a. næringsstofbelastningen, in-
tensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding. 
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I forslag til vandplanen er tilstanden i Vadehavet angivet som moderat til dårlig, hvor 
Lister Dyb er angivet som ringe. Årsagen skyldes for højt indhold af klorofyl (nærings-
stoffer). For at opnå målopfyldelse kræves mindst at tilstanden er god. 
 
Ifølge Habitatdirektivets artikel 6 og vejledningen til denne, skal kommunen sikre, at 
planer og projekter hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter i 
kumulation (dvs. i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra 
allerede vedtagne planer, som ikke er realiserede) kan have en negativ påvirkning på de 
arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare eller er til 
hindring, for at området kan opnå gunstig bevaringsstatus og en god tilstand.  
 
Aabenraa Kommune skal bemærke, at der jf. Miljømålsloven for hvert vanddistrikt skal 
udarbejdes en basisanalyse, en statslig vandplan med tilhørende indsatsprogram samt 
kommunale handleplaner, der skal beskrive hvordan vandplan og indsatsprogram skal 
realiseres for overfladevand, grundvand og Natura 2000 områder.  
Ved gennemførelse af den nødvendige indsats skal det sikres, at der opstår god natur- og 
miljøtilstand. I forslag til vandplan for vanddistrikt 4.1 Kruså/Vidå og hovedopland 1.10 
Vadehavet forventes det, at tidsfristen for målopfyldelse udskydes til efter 2015 pga. 
usikkerhed og manglende viden. Fastlæggelse af indsatskrav udskydes derfor til Vand-
plan 2015. Der må dog ikke gives tilladelse til øget forurening, der kan være til hindring 
for opnåelse af god tilstand i vandmiljøet. 
 
Beskyttelsesniveauerne i Husdyrloven er fastlagt med udgangspunkt i udvaskningsni-
veauet i perioden 2001 - 2005, som danner baseline for udarbejdelse af de foreliggende 
vandplaner. Dette niveau er jf. Miljøstyrelsens elektroniske vejledning om miljøgodken-
delse af husdyrbrug uændret i 2007 og det er derfor en vigtig forudsætning for beskyt-
telsesniveauet i husdyrloven, at den samlede husdyrproduktion i et opland og dermed 
udvaskningsniveauet ikke har været stigende siden 2007. 
 
I Miljøstyrelsens elektroniske vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug er der fast-
lagt ”afskæringskriterier” for skadevirkning af nitratudvaskning til overfladevande, som 
skal bruges ved vurdering af om ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven vil kunne 
påvirke vandområder, herunder Natura 2000 vandområder negativt.  
Afskæringskriterierne hviler på flere forudsætninger.  
Dels støttes kriterierne af konklusionerne i en DMU rapport (faglig rapport 787, 2010), 
som konkluderer, at enhver forøgelse af kvælstofudvaskningen vil have en negativ effekt 
på et følsomt Natura 2000-vandområde, men at der selv i særligt følsomme områder 
efter 1 år ikke kan registreres en negativ effekt (mindsket sigtdybde) ved en øget tilfør-
sel af kvælstof på op til 5 %. Kriterierne støttes også af den forudsætning, at et ikke-
stigende antal af dyr i et opland kombineret med husdyrbrugslovens beskyttelsesniveau 
netto fører til en reduktion af kvælstofudvaskningen.  
Afskæringskriterierne udelukker ikke, at en tilladelse eller godkendelse kan medføre en 
begrænset merudledning, men vil sikre, at der ikke sker en skade på et kystvandsområ-
de, og kriterierne vil udelukke at der godkendes husdyrproduktioner, der kan hindre, at 
den samlede nitratudvaskning fra husdyrbrug i det enkelte opland på sigt vil falde. 
 
Et projekt for husdyrbrug skal overholde de samlede afskæringskriterier for ikke at kunne 
have en skadevirkning på et Natura 2000 vandområde, og afskæringskriterierne skal 
dermed sikre, at projektet overholder Habitatdirektivets artikel 6 (tidligere nævnt). Det 
vil sige at kriterierne skal sikre både, at et projekt i kumulation med andre planer eller 
projekter og et projekt i sig selv ikke vil kunne påvirke et internationalt beskyttet vand-
område negativt. 
Afskæringskriterierne lægges både til grund for vurderingerne, når et ansøgt projekt vil 
betyde en øget udvaskning, og når et ansøgt projekt vil medføre en mindsket udvaskning 
i efter-situationen. 
 
Det første afskæringskriterium (pkt. 1) fastlægger, at et projekt i kumulation med andre 
planer eller projekter ikke vil kunne bevirke en negativ påvirkning i et vandområde, hvis 
antallet af DE i et opland ikke er steget siden 2007.  
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Miljøstyrelsen har i februar 2012 udgivet en samlet opgørelse af antallet af DE på kystop-
landsniveau, som viser den hidtidige årlige udvikling i husdyrtrykket fordelt på oplande 
med start fra 1. januar 2007. Opgørelsen er baseret på data fra Det centrale Husdyr-
brugsregister (CHR) og vil blive opdateret én gang årligt.  
Jf. den elektroniske vejledning skal kommunerne anvende denne årlige opgørelse (base-
ret på CHR) af antal DE i kystoplandet til vurdering af om afskæringskriterium pkt. 1 er 
overholdt.  
Miljøstyrelsen vælger opgørelser fra CHR frem for opgørelser fra gødningsregnskaber, 
uanset at gødningsregnskaber giver et mere reelt udtryk for, hvor meget kvælstof der 
udbringes i et kystopland og dermed påvirkningen af kystrecipienten, fordi CHR giver et 
hurtigt udtryk for antallet af DE i et opland uden forsinkelse, og fordi det i højere grad er 
udviklingen, der er interessant frem for den faktiske påvirkning. Opgørelser baseret på 
gødningsregnskaber er op til 2 år forsinkede.  
 
Natur og Miljøklagenævnets afgørelse af 24. november 2011 (NMK-133-00068) giver 
udtryk for, at hvis antallet af DE i et kystopland viser sig at være stigende siden 2007, vil 
det ansøgte medføre en øget kvælstofudvaskning uanset, at det fastlagte beskyttelsesni-
veau er overholdt, og projektet kan derfor som udgangspunkt ikke godkendes. 
Det ansøgte kan kun godkendes, når udvaskningen af nitrat reduceres så meget, at den 
ikke overstiger en nitratudvaskning, der svarer til planteavlsbrug, jf. Miljøstyrelsens notat 
af 14. marts 2011. Det kan opnås på flere måder: reduceret gødningsnorm, flere efteraf-
grøder, ændret sædskifte, afbrænding af husdyrgødning, separering af husdyrgødning og 
afsætning til godkendt biogasanlæg med eksport af den faste del til forbrænding eller ud 
af vandoplandet. 
 
Det andet afskæringskriterium (pkt. 2A) fastsætter, at et projekt i sig selv ikke vil kunne 
påvirke et vandområde, når den eksisterende og ansøgte husdyrproduktion er mindre 
end 5 % af den samlede nitratudvaskning fra alle kilder i det aktuelle opland, dog må 
andelen ikke være mere end 1 % (pkt. 2B), hvis vandområdet er karakteriseret som et 
lukket bassin og/eller et meget lidt eutrofieret vandområde. 
 
Vurdering 
Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. Lister Dyb er karakteriseret 
som et sårbart vandområde og er omfattet af afskæringskriteriet pkt. 1 og 2A, dvs. at en 
skadesvirkning på vandområdet ifølge den elektroniske vejledning kan udelukkes hvis 
antallet af dyreenheder jf. CHR i oplandet ikke er steget siden 2007 og hvis projektet i 
sig selv udgør mindre end 5 % af den samlede udledning af kvælstof til vandområdet.   
 
Afskæringskriterie 2A:Kan projektet i sig selv medføre en skadesvirkning på Natura 2000 
vandområdet pga. nitratudvaskning? 
Aabenraa Kommune har beregnet udvaskningen af kvælstof fra Nørregårdvej 5’s ud-
bringningsarealer og sammenlignet med den samlede udvaskning fra det dyrkede areal i 
oplandet til Lister Dyb. Beregningsresultatet fremgår af tabel 21. 
 
Tabel 18. 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 % 
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Udbringningsarealer i Lister Dyb 140,21 ha 

Planteavlsniveau, kg N/ha/år  

(fra tabel 17) 
79,3 

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

(Ukorr./korr. – fra tabel 17) 
65,2/15,6 

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

(Ukorr./korr. – fra tabel 17) 
65,4/15,7 

Merudvaskning fra rodzonen (ansøgt i forhold til nudrift), husdyr-
gødning, kg N/ha/år  

(Ukorr./korr. – fra tabel 17) 
-0,2/-0,1 

Merudvaskning fra rodzonen (ansøgt i forhold til nudrift), husdyr-
gødning, kg N/år  

(Ukorr./korr. – fra tabel 17) 
-28/-14 

Udvaskning fra rodzonen (bidrag fra husdyrbruget) -14,1 kg N/ha/år** 
Samlede påvirkning af Lister Dyb (0,125*140,21*(-14,3)) -247 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 er beregnet til 79,3 kg N/ha/år, hvilket svarer til planteavlsniveau med 10 % 
efterafgrøder, hvilket svarer til planteavlsniveau (S1/S3 sædskifte) med 10 % efterafgrøder.  
1,2 Kilde: MKN 130-00166. 
 
Det fremgår af beregningerne i tabel 18, at det husdyrbrug ansøgte kvælstofbidrag er 0 
% af den samlede udvaskning fra husdyrgødning til Lister Dyb, Vadehavet. I henhold til 
Miljøstyrelsens afskæringskriterier, som siger, at husdyrbruget ikke må bidrage med over 
5 % af den samlede nitratudvaskning til Lister Dyb, vurderer Aabenraa Kommune, at det 
ansøgte ikke i sig selv har en skadevirkning på det aktuelle Natura 2000 område. 
 
Afskæringskriterie 1: Kan projektet i sammenhæng med andre projekter og planer påvir-
ke Natura 2000 området væsentligt pga. nitratudvaskning? 
 
Miljøstyrelsen har stillet landsdækkende data til rådighed over det samlede antal DE (fra 
CHR) i alle kystoplande fra 2007 med fremtidige årlige opfølgninger. Den aktuelle opgø-
relse viser udviklingen fra 2007 til og med 2011. Der er i oplandet til Lister Dyb sket en 
stigning på 3,9 % (opgjort ved lineær regression) i antal DE i tidsrummet.  
 
Aabenraa Kommune henholder sig til Miljøstyrelsens vejledning, der som udgangspunkt 
siger, at kun de oplysninger, der fremgår af Miljøstyrelsens oversigt fra CHR, lægges til 
grund for vurderingen af udviklingen i dyreholdet i oplandet, når oplandet er så stort som 
Vadehavet.  
 
Jf. Natur- og Miljøklagebævnets afgørelse, NMKN-133-00068, skal husdyrbruget reducere 
udvaskningen til et niveau på linje med et planteavlsbrug, nærmere defineret som ud-
vaskningen ved valg af et planteavlssædskifte, hvis husdyrholdet i oplandet er stigende. 
Nævnet har således tiltrådt, at vurdering og regulering af kvælstofudvaskningen skal ske 
på grundlag af forskellen mellem udvaskningen i ansøgt drift og udvaskningen i en drift 
uden brug af husdyrgødning – den såkaldte ”planteavlsmodel”. Ifølge nævnet bevirker 
det, at i sager, hvor dyreholdet er stigende i det pågældende opland, skal kvælstofud-
vaskningen fra rodzonen nedbringes til et niveau, der svarer til en arealdrift med brug af 
handelsgødning og et plantesædskifte svarende til jordtyperne (S1 eller S3). Dette ”fikti-
ve” udvaskningsniveau skal dermed fastlægges på samme måde, uanset hvilken dyreart 
husdyrgødningen stammer fra. 
 
Da antallet af DE i oplandet til Lister Dyb er steget med 3,9 % siden 2007, har Nørre-
gårdvej 5 skullet vise, at nitratudvaskningen ligger under et niveau svarende til et plan-
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teavlsbrug. Nitratudvaskningen for et planteavlsbrug er beregnet til 79,3 kg N/ha/år, og 
Nørregårdvej 5’s nitratudvaskning ligger jf. ansøgningen på 65,2 kg N/ha/år. 
 
Det vurderes derfor samlet for nitrat og fosfor, 

• at husdyrbruget ikke i sig selv påvirker Vadehavet med 5 % eller mere af den 
samlede N-udvaskning,  

• at husdyrbruget ikke i sig selv påvirker Vadehavet med 1 % eller mere af den 
samlede P-udvaskning (vurderes med baggrund i beregningen i afsnit 8.5 til Rud-
bøl Sø, der har et mindre opland end Vadehavet) 

• at husdyrbruget har en nitratudvaskning, der ligger betydeligt under et niveau 
svarende til et planteavlsbrug og derfor ikke skal lave tiltag for at nedbringe N-
udvaskningen. 

 
Der stilles ikke supplerende vilkår til fosfor- eller nitratudvaskningen til Natura 2000 om-
råder, da der ikke er benyttet virkemidler for at nedbringe udvaskningen til planteavlsni-
veau.  
Bedriften vurderes dermed hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter at 
kunne påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt. 
 

8.7 Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bi-
lag IV) 

I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
 
I det følgende vurderes forekomsten af de bilag IV arter, hvor projektområdet ligger in-
denfor eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer 
indenfor de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV, Faglig 
rapport fra DMU nr.635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i databa-
serne ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredelses-
område.  
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
har haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere doku-
mentation for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet 
i Danmark.  

Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og 
skovbevoksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten fo-
rekommer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller til-
groning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning og øde-
læggelse af levestederne i omgivelserne. 
 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både 
før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Vandhuller-
ne i eller grænsende op til udbringningsarealerne skal være omgivet af dyrkningsfri 
bræmmer, målt fra vandhullets øverste kant (kronen). 
Kommunen vurderer, at dyknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer (eller randzoner) vil 
yde vandhullerne beskyttelse mod næringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre 
padderne skjul i den tid, yngelen forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemfø-
relse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at 
anlæggelse af bræmmer samt oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) 
af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. 
Bræmmer langs vandløb bruges af padder dels som spredningskorridorer og ledelinier 
mellem ynglesteder og dels som rasteområder udenfor yngletiden. Beskyttede vandløb 



 

 

78

skal derfor være omgivet af 2 meter udyrkede bræmmer for at sikre vandløbet som 
spredningskorridor og rasteområde for områdets padder og andre dyrearter. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Det er muligt at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre 
dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Da løvfrøen har været 
i betydelig fremgang igennem de sidste 10 år, vurderes den ikke truet i Danmark. Løv-
frøen yngler i mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lav-
vandede tidvise vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngleti-
den opholder løvfrøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 
Projektområdet omfatter ikke umiddelbart løvfrøens udbredelsesområde, men det kan 
ikke udelukkes at løvfrøen findes i området. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, hvorfor den er vurderet ikke truet, dog er den fåtallig i Jylland vest for is-
randslinien. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand men kan uden for yngletiden 
opholde sig i dybere vandhuller og vandhuller med forurenet vand. På land kan den fin-
des nær vandhuller under væltede træer o.l. 
På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projekt-
områdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og 
yngel. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at gennem-
førelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at 
anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetin-
gelserne for arten. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Selv 
om markfirben fortsat synes at gå lidt tilbage, er der ikke dokumentation for en kraftig 
tilbagegang. Den vurderes derfor ikke truet i Danmark. Markfirbenet træffes på steder 
med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave, 
stengærder og på vej- eller jernbaneskråninger. 
Trusler mod arten er næringsberigelse af levesteder, der medfører øget tilgroning og 
tættere vegetation, der forringer yngle og rastemulighederne for markfirben. 
 
Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule træer i nærheden af skov. 
Fourageringsområderne er artsafhængige og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermu-
sene æder insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer på in-
sekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller 
levende hegn. 
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med bag-
grund i at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og 
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eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der 
ikke vil være negative påvirkninger. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og 
søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa 
Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet vil være velegnede som 
levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter 
som butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander og skrubtudse, der ikke er opført på 
Habitatdirektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse arter gælder de 
samme betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne ovenfor. 
Rødlisten er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sår-
bare eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige pad-
dearter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Dan-
mark jf. den seneste revision af rødlisten i 2003-2008. Spidssnudet frø, butsnudet frø, 
løvfrø, løgfrø, grøn frø, skruptudse og stor – og lille vandsalamander er dog opført på 
gullisten 1997 som opmærksomhedskrævende. Gullisten er en oversigt over plante- og 
dyrearter, der er i tilbagegang i Danmark. 
 
Blandt pattedyrene er både odder, hasselmus og ni flagermusarter fredede og opført på 
rødlisten fra 1997. Listen er under revision og opdatering mangler stadig. 
 
Grøn mosaikguldsmed er ligeledes fredet og rødlistet som næsten truet i Danmark jf. 
revision af rødlisten i 2003-2008.  
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og ud-
spredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekom-
mer i området. 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene i afsnit 8.2 og 8.4 overholdes, 
at driften af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke 
ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder 
for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, 
der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i 
forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV arter eller andre fredede 
eller rødlistede arter. 
Læhegn og småbeplantninger (herunder også i biologiske korridorer) må ikke fjernes, da 
det er/kan være rasteområder for bilag IV arter. 
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9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere 
teknologi 

Redegørelse 
BAT er en central del af miljøgodkendelsen.  
 
BAT = Best Available Techniques.  
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IE-direktivet1, hvoraf fremgår følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektiv teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for mil-
jøet som helhed. 
 
Fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) og fastsættelse af emissi-
onsgrænseværdier for så vidt angår ammoniakemission fra det samlede anlæg 
og fosforindhold i den samlede mængde husdyrgødning produceret på anlægget  
 
Sammenfatning 
Miljøstyrelsen har i maj 2011 udgivet: Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige 
ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) til husdyrbrug med konventionel 
produktion af malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer) omfattet af husdyrgodkendel-
seslovens § 11 og § 12..  
 
Det fremgår heraf, at den bedste tilgængelige teknik (BAT) skal fastlægges med henblik 
på fastsættelse af emissionsgrænseværdier for det samlede anlæg. Ansøger og godken-
delsesmyndighed skal inddrage relevante teknikker og teknologier inden for følgende led 
i produktionskæden: fodring, staldindretning, herunder svovlsyrebehandling og separe-
ring af gylle, biologisk og kemisk luftrensning samt opbevaring af husdyrgødning. 
 
Hvis den faktiske ammoniakemission fra anlægget (det ansøgte projekt) ikke overskrider 
den vejledende emissionsgrænseværdi fastsat for det samlede anlæg, så overholder pro-
jektet husdyrbruglovens krav om, at husdyrbruget skal begrænse ammoniakemissionen 
mest muligt ved anvendelse af BAT. 
 
Ansøger har metodefrihed til selv at bestemme kombinationen af forskellige teknikker og 
teknologier inden for fodring, staldindretning, herunder svovlsyrebehandling og separe-
ring af gylle, biologisk og kemisk luftrensning samt opbevaring af husdyrgødning, samt 
hvor på anlægget og til hvilke dyretyper teknikkerne og teknologierne ønskes anvendt. 
  
                                                 
1 Rådets direktiv (2010/75/EU) af 24. november 2010 om industrielle emissioner  (integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening), EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17 
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Miljøstyrelsens ”Introduktion til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænse-
værdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for 
husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12” fra 2010 
 
Den bedste tilgængelige teknik (BAT) skal fastlægges med henblik på fastsættelse af 
emissionsgrænseværdier. Ansøger og godkendelsesmyndigheden skal inddrage relevante 
teknikker og teknologier inden for følgende led i produktionskæden: 
 
Anlæg 

• Fodring 
• Staldindretning, herunder svovlsyrebehandling af gylle samt biologisk og kemisk 

luftrensning 
• Opbevaring af husdyrgødning 

 
Udbringningsarealer 

• Udbringning af husdyrgødning 
 
Miljøstyrelsen finder, at en kombination af teknologier og teknikker tilsammen kan udgø-
re den bedste tilgængelige teknik (BAT). Selvom alle led i produktionskæden skal inddra-
ges i vurderingen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) er det vigtigt at understrege, 
at det efter IE-direktivet ikke er noget krav om, at den bedste tilgængelige teknik (BAT) 
for husdyrbrug skal bestå af teknikker og teknologier inden for alle led i produktionskæ-
den. 
 
Miljøstyrelsen udleder af IE-direktivets artikel 8, at den kompetente myndighed meddeler 
en godkendelse for anlægget indeholdende vilkår, der sikrer, at anlægget opfylder kra-
vene i IE-direktivet. Når dette sammenholdes med den kendsgerning, at den bedste til-
gængelige teknik (BAT) ikke skal fastlægges for hvert enkelt led i produktionskæden, 
men som en kombination af teknikker og teknologier, finder Miljøstyrelsen, at emissions-
grænseværdier for de relevante forurenende stoffer efter IE-direktivet skal fastsættes for 
anlægget som sådan. 
 
Miljøstyrelsen finder endvidere, at det er hensigtsmæssigt, at emissionsgrænseværdier 
på baggrund af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for det enkelte forurenende stof 
fastsættes for:  

• Husdyrbrugets anlæg (på baggrund af en vurdering af teknikker og teknologier 
indenfor fodring, staldindretning samt opbevaring/behandling af husdyrgødning)  

• Husdyrbrugets udbringningsarealer (på baggrund af en vurdering af teknikker og 
teknologier indenfor udbringning af husdyrgødning) 

Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at så længe ansøger samlet set overholder den eller 
de af godkendelsesmyndigheden fastsatte emissionsgrænseværdi(er), har ansøgeren ret 
til selv at bestemme: 

• Hvilke teknikker og teknologier som er mest hensigtsmæssige for ansøger at an-
vende i driften af husdyrbruget  

• Hvor på anlægget – både nyetablerede og eksisterende dele af anlægget - ansø-
ger ønsker at anvende teknikker og teknologier til opfyldelse af emissionsgrænse-
værdier. 

 
  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- oplysninger, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne. Evt. vilkår er stillet 
i afsnit 2. 
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I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet, i hvilke afsnit redegørelse, vurdering og vilkår kan findes, og hvilke vilkår der 
er blevet stillet. 
 
Tabel 19. BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse og vurdering  

Staldindretning Afsnit 5.1 

Foder Afsnit 5.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1+5.3 

Affald Afsnit 5.8 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser 

Afsnit 5.10 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning 

Kap. 6 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 6.8 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 8.4 og 8.6 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 8.5 

Management Se nedenstående 

 
Management 
 
BAT indenfor kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der tilsvarer 
referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion.  
 
Det må dog anses for BAT at udføre følgende punkter: 

• Identificere og implementere uddannelses – og træningsprogrammer for bedrifts-
personale. 

• Føre journal over vandforbrug. 
• Føre journal over energiforbrug. 
• Udarbejde gødningsregnskaber. 
• Udarbejde en beredskabsplan. 
• Iværksætte et reparations – og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger 

og udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene. 
 
Der er ikke udarbejdet uddannelses og træningsprogrammer for ansatte. Ansatte sendes 
på lovpligtige kurser i forhold til arbejdsopgaver og andre relevante kurser. Der er fore-
taget en APV på ejendommen.  
 
Ansøger leverer p.t. mælk til Arla og overholder Arlagårdens krav. Ved evt. skifte af me-
jeriselskab, vil det pågældende mejeris krav blive opfyldt. 
 
Der føres journal over spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i 
form af mark- og gødningsplan, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæ-
sons spredning. 
 
Vandforbrug og energiforbrug registreres hver måned og noteres i en logbog. 
 
Der er lavet beredskabsplan, så forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier og 
gylle, brand mv. er beskrevet. 
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Evt. uheld, spild og driftsforstyrrelse, som kan påvirke det omgivende miljø noteres i log-
bog og procedurer for håndtering af gylle, kemikalier mv. justeres evt. således at lignen-
de uheld vil undgås fremadrettet.  
 
Der er ikke udarbejdet egentlige planer for reparation og vedligehold. Der føres daglige 
tilsyn med anlægget og anlægget serviceres og vedligeholdes løbende. Fejl og mangler 
udbedres straks, således at alle anlæggets tekniske installationer altid fungerer optimalt. 
Produktionsanlægget holdes rent, og der skrabes manuelt, hvis dyrene sviner på arealer, 
hvor der ikke skrabes automatisk og hvor gødningen ikke trædes ned mellem spalterne 
af dyrene. 
 
Der skrabes rutinemæssigt på spaltearealerne. 
 
Der føres skriftlig opgørelse over egenkontrol i form af logbog over flydelag på den gylle-
beholder, der har naturligt flydelag, og vand – og energiforbruget registreres hver må-
ned. 
 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer ud fra den ovennævnte redegørelse, at ansøger lever op til BAT 
indenfor management. 
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10  Alternative muligheder og 0-alternativet  
 
Redegørelse 
Alternative muligheder 
Det er valgt at udvide med et antal sengebåsepladser til køer og opdræt i den eksiste-
rende stald, da der er plads til det. Det sikrer en kort transportafstand fra siloanlæg til 
stalden. Det sikrer også at de lakterende køer går samlet. 
 
Der etableres en ny goldko - og kælvekviestald. Det har været overvejet, at placere 
goldko - og kælvekvier i den eksisterende bygning; men da det for at opnå BAT på stald 
og lager er nødvendigt, at disse dyretyper går på et BAT gulv, er det fundet mest hen-
sigtsmæssigt at bygge en stald, der ligger for sig selv til denne dyretype.  
 
Den nye stald etableres i umiddelbart nord for eksisterende staldbygning, så der bliver 
fælles foderbord til de 2 stalde. Den nye gyllebeholder etableres nord for den eksisteren-
de og møddingspladsen etableres i tilknytning til den nye stald.  
 
Ansøger overvejer at omlægge til økologi, men han har endnu ikke tilstrækkelig jord til 
denne omlægning.  
 
0-alternativet  
O-alternativet betyder, at nuværende produktion bibeholdes. Dette betyder selv sagt, at 
miljøbelastningen fra ejendommen totalt set ikke øges; men samtidig at der ikke vil blive 
gjort tiltag, som vil mindske miljøbelastningen pr. DE eller pr. produceret kg mælk. 
 
Ved at skabe bedre forhold for køerne sikres de bedst mulige produktionsbetingelser i 
forhold til køerne. Dette betinger flere kg mælk pr. ko. Miljøbelastningen pr. kg mælk er 
faldende med stigende ydelse pr. ko. 
 
Større enheder vil bedre kunne implementere miljøteknologi til gavn for miljøet end små 
bedrifter. Der er ikke proportionalitet mellem miljøgevinst og investeringer + løbende 
omkostninger til miljøteknologi for små bedrifter. 140 køer + opdræt er i så henseende 
at betragte som en lille bedrift. 
 
O-alternativet kan meget vel betyde, at bedriften ikke vil kunne opretholdes på sigt. O-
alternativet vil derfor reelt betyde en afvikling i stedet for udvikling. 
 
Med nuværende produktion er ammoniakemissionen fra stald og lager 11 kg N/DE. Efter 
den ansøgte udvidelse vil kg N/DE falde til 6,5. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den øgede miljøpåvirkning, der kommer som følge af 
udvidelsen på Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup Bov ikke påvirker lokalområdet i negativ 
retning, se nærværende miljøgodkendelse. 
 
Med hensyn til nabogener set i forhold til 0-alternativet kontra udvidelsen på Nørregård-
vej 5, 6372 Bylderup Bov er det Aabenraa Kommunes vurdering, at udvidelsen ikke vil 
betyde væsentlig større gener for naboerne omkring Nørregårdvej 5 end ved den nuvæ-
rende produktion – jf. afsnit 7.1 til 7.6 lugt-, støj- støv og fluegener samt lysforhold. 
 
Da nyanlægget dels bygges sammen med eksisterende anlæg dels bygges i umiddelbar 
tilknytning til eksisterende anlæg, vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke er andre 
alternative placeringer, der vil være mere hensigtsmæssige i forhold til at undgå påvirk-
ning af natur – og landskab. Det vurderes, at alternativerne til valg af staldsystem og – 
indretning samlet set ikke er bedre end det ansøgte projekt.  
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Ved ophør af produktionen sørges der for at gyllekanaler tømmes. Beholdere tømmes 
også, medmindre de ønskes udlejet. Hvis de udlejes, opretholdes beholderkontrollen.  
 
Alt foder afhændes til evt. destruktion.  
 
Der skal afbrydes for vand og evt. el til staldanlæggene.  
 
Al affald fjernes. 
 
Der opretholdes rottebekæmpelse medmindre staldanlægget fjernes.  
 
Fjernelse af bygninger vil foregå efter forskrifter med sortering af byggeaffaldet. 
 
Alle forurenende dele på malkeanlæg fjernes, herunder også kemikalier anvendt til desin-
fektion og vask.  
 
Olie/spildolie fra pumper fjernes. 
 
Ved ophør af malkekvægsbesætningen forventes markbruget drevet videre, så dieselolie 
og andet til maskinparken forventes anvendt i den sammenhæng. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at disse tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare 
og til at sikre at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for eksempelvis rotter.  
For at sikre, at der ved husdyrbrugets ophør vil blive levet op til den miljølovgivning, der 
gælder til den tid, er der stillet vilkår om, at husdyrbruget skal kontakte Aabenraa Kom-
mune med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forure-
ningsfare. 
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Der føres logbog over flydelag på gyllebeholderne.  
 
Der udføres 10 – års beholderkontrol 
 
Der er ydelseskontrol ca. en gang månedligt.  
 
Der tages ensilageprøver, og der udarbejdes foderplaner. Der udarbejdes EFK 4 gange 
om året. 
 
Der udarbejdes mark – og gødningsplan 
 
Ansøger er også tilknyttet sundhedsrådgivning som foretages af dyrlæge mindst en gang 
månedligt. 
 
Derudover går ansøger en daglig runde og tjekker, at alt er som det burde være. 
 
Virksomheden skal til en hver tid kunne dokumentere over for kommunen, at godkendel-
sens vilkår overholdes.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at egenkontrol og dokumentation er dækkende til at sikre, 
at miljøgodkendelsens vilkår overholdes.  
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13  Klagevejledning 
Miljøgodkendelsen 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 offentligt be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 5. marts 2013 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag 
den 2. april 2013, der er dagen for klagefristens udløb, og inden for normal kontortids 
ophør 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 oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage over en § 12 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning, med mindre Natur – 
og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

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

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

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
er offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede har ifølge Forvaltningslovens § 9 ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Miljø & Natur. 
 
Udkast til miljøgodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til nedenstå-
ende. Der var en frist på 6 uger til kommentering af udkastet. 
 

• Uwe Carstensen, Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup – Bov, uwec@live.dk   
• Miljørådgiver Johanne Marie Ludvigsen, LHN, jml@lhn.dk  
• Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening, dnaabenraa-sager@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 

   
 
Orientering om udkast til miljøgodkendelsen er blevet sendt pr. brev til nedenstående til 
kommentering i 6 uger. Der er ingen beboelser beliggende indenfor den beregnede kon-
sekvensområde. Det fremgår af bilag 2. 
 

• Bortforpagter Arthur Gottfriedsen, Ravsted Storegade 51, 6372 Bylderup-Bov  
• Bortforpagter Strucks Legat, Kongevej 57, 6270 Tønder 
• Gyllemodtager (§16 arealgodkendelse) Jürgen Bruhn Hansen, Løgumklostervej 

23, 6261 Bredebro (ejer af gylleaftalearealer på Gensgårdvej 2, 6372 Bylderup-
Bov) 

• Gyllemodtager (§16 arealgodkendelse) Asger Oksen, Arnåvej 16, 6240 Løgumklo-
ster  

• Mogens Nielsen, Ravsted Hovedgade 49, 6372 Bylderup-Bov (Forpagter af gylleaf-
talearealer på Arnåvej 16, 6240 Løgumkloster) 

 
 
Tønder Kommunes Miljø- og Naturafdeling har fået udkastet sendt til orientering, de er 
kommet med en vurdering af det forpagtede areal i Tønder Kommune, der er vedlagt 
som bilag 6. Tønder Kommunes vilkår til det forpagtede areal er indsat som vilkår 75 og 
76 i udkastet. 
 

Afgørelse af miljøgodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til neden-
stående: 

• Uwe Carstensen, Nørregårdvej 5, 6372 Bylderup – Bov, uwec@live.dk   
• Miljørådgiver Johanne Marie Ludvigsen, LHN, jml@lhn.dk  
• Modtager af husdyrgødning Niels Christian Rosengård Thomsen, Fogderupvej 19, 

6372 Bylderup – Bov, enggaard@thomsen.mail.dk  
• Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening, dnaabenraa-sager@dn.dk 
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• 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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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 2 godkendelse, skemanr. 28281 version 6, modtaget 

den 14. februar 2013 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 18. februar 
2013. 
1.1. Ansøgningsskema § 12 stk. 2 godkendelse, skemanr. 47910 version 3, modtaget 

og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 20. april 2012. Uddraget vedrø-
rer udvaskningen fra arealerne, hvis der udelukkende anvendes handelsgødning. 

1.2. Ansøgers bemærkninger til behandling af hjemvist afgørelse Nørregårdvej 5, 
6372 Bylderup – Bov inkl. ny BAT-beregning og kortbilag med afstande til byzo-
ne, sommerhusområde og nærmeste nabo uden landbrugspligt 

1.3. Situationsplan (stald – og opbevaringsanlæg) 
1.4. Afløbsplan 
1.5. Kapacitetsberegninger 
1.6. Beredskabsplan 
1.7. Fuldmagt 
1.8.  Aftale om overførsel af husdyrgødning 

 
2. Aabenraa Kommunes BAT- beregning. Ammoniakemission fra eksisterende og nye 

staldafsnit og fra det samlede anlæg 
 

3. Beregning på NH3 – emissionen fra udegående dyr i hhv. nudrift og ansøgt drift 
 

4. Lugtkonsekvensområde  
 

5. Kortbilag over husdyrbrugets lokalisering 
 

6. Vurdering af forpagtede arealer i Tønder Kommune 
 
7. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse af 25. februar 2013 fra DOF - Sønderjyl-

land 
 
 
I den oprindelige miljøgodkendelse var nedenstående bilag vedlagt. De er med undtagel-
se af beredskabsplanen ikke vedlagt denne ansøgning/udkast til miljøgodkendelse. De 
kan rekvireres ved henvendelse til landbrug@aabenraa.dk  

 
1.        Ansøgningsskema, § 12 stk. 2 godkendelse, skemanr. 1952, version 9, gene  
           reret den 17. juni 2009 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk 
1.1 Ikke teknisk resumé som word - dokument 
1.2 Bygninger – situationsplan og afstandsangivelser 
1.3 Afløbs – og situationsplan 
1.4 Opbevaringskapacitet 
1.5 Samlet BAT – redegørelse 
1.6 Transportruter 
1.7 Forpagtningskontrakter – arealer i Aabenraa Kommune 
1.8 Gylleaftaler – arealer i Aabenraa Kommune 
1.9 Arealoversigt – markplan 
1.10 Arealoversigt – opgørelse af forpagtede arealer, gylleaftalearealer, arealer 

udenfor udbringningsarealerne og arealer der ikke anvendes til husdyrgødning. 
1.11 Gylleaftale – areal og græsningsaftale på arealer udenfor udbringningsarealer-

ne i Tønder kommune 
1.12 Beredskabsplan 

 
2. Vurdering af arealer i Tønder Kommune 

 
      3. Kort over og beregning af konsekvensområde for lugt 
 
     4. Beregning af BAT på staldsystemet  












































































































































































































































































































