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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Otto Jensen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af hønsehold på ejendommen 
beliggende Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev. Ansøgningen er indsendt til kommunen 
gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssystemet er der 
beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbelastning, som 
hverken landmanden eller kommunen kan ændre.  
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 23. december 2010, seneste revision af ansøgning 
er med skema nr. 21908, version 12 indsendt til Aabenraa Kommune den 19. juni 2012 
og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 19. juni 2012. Ansøgningen fremgår af 
bilag 1. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af den eksisterende produktion bestående af frilands-
hønsehold og et mindre hold af hobbydyr med produktion af  æglæggende økologiske 
høns på friland. I den forbindelse opføres en hønsestald til det økologiske hønsehold i 
fritliggende stald nord for Bajstrup Bygade. Staldanlægget inkluderer foderfaciliteter og 
ægpakkeri inklusiv kølerum. Stald, pakkeri mv udgør 80 m x 34 m foruden to fodersiloer 
og en kornsilo. Desuden udgøres det nye anlæg af 14,4 ha hønsegård arronderet om-
kring den nye stald.  
 
Dyreholdets størrelse i nudrift er 132,15 dyreenheder og ansøgt drift 233,05 dyreenhe-
der. Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 12 stk. 2. 
 
I forbindelse med udvidelsen af produktionen etableres en ekstra hønsestald inklusiv fo-
derrum og ægpakkeri. Stald inklusiv foderfaciliteter og ægpakkeri udgør 80 m x 34 m 
foruden 2 fodersiloer og en kornsilo. Anlægget til det økologiske hønsehold placeres i det 
åbne land nord for Bajstrup Bygade. 
 
Husdyrbruget blev den 2. september 2010 meddelt miljøgodkendelse efter § 11 stk. 2 i 
husdyrloven. 

 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Husdyrproduktionen på Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev udvides fra en årsproduktion 
på 21.650 årshøner fordelt på 23.500 hønepladser + et mindre hold af hobbydyr til 
38.400 årshøner fordelt på 41.500 hønepladser + det samme hold hobbydyr. Hobbydy-
rene består af  2 ponyer og et æsel, to geder, samt en so med en årlig produktion på 18 
grise, der opfedes til slagt. Tidligere produktion inklusiv hobbydyr svarer til 132,15 DE og 
den ansøgte produktion inklusiv hobbydyr svarer til 233,05 DE. Der afgives 133,26 DE i 
fjerkræmøg til det tyske handelsfirma Anton Knoll. Der hører i alt 86,82 ha udbringnings-
arealer til produktionen, heraf 1,70 ha af udbringningsarealer i form af forpagtning. En 
del af arealet anvendes til hønsegård. Her afsættes kun gødning fra de udegående høns. 
Derudover er der 1,6 ha, som anvendes til afgræsning af hobbydyrene. Disse arealer er 
delvis §3 engarealer og er ikke medtaget som egentlig udspredningsareal, da det alene 
anvendes til afgræsning af hobbydyrene. Der indgår ingen husdyrgødningsaftaler, men 
der afsættes husdyrgødning til et tysk handelsfirma. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
I forbindelse med udvidelsen af produktionen etableres en ny hønsestald nord for vejen 
Bajstrup Bygade. Denne stald kommer således ikke til at ligge i tilknytning til det eksiste-
rende anlæg. Det er ikke muligt at placere stalden i tilknytning til de eksisterende byg-
ninger på ejendommen, idet der er tale om et anlæg til økologiske frilandshøns, og her 
kræves et tilhørende udeareal svarende til 8 m2 pr høne. Det betyder, at der omkring en 
stald til 18.000 høns skal være minimum 14,4 ha. Derfor er det kun muligt at placere en 
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stald af denne størrelse enten på arealer syd for Gejl år eller på den valgte placering. 
Den ansøgte  placering er valgt af landskabelige hensyn, idet arealerne syd for ejen-
dommen i tilknytning til Gejl å og omkringliggende engarealer har landskabelig værdi og 
er i regionplanen 2005-2016 og i Kommuneplan 2009 udpeget som område ”værdifulde 
landskaber”. 
 
Landskabelige værdier 
 
Udvidelsen af produktionen sker i ny hønsestald, som etableres nord for Bajstrup Byga-
de. Der er på denne lokalitet ingen driftsbygninger i forvejen, og det nye staldanlæg pla-
ceres således i det åbne land. Størrelsen af stalden bliver 80 x 34 m. Bygningen bliver 8 
m til kip. I forbindelse med stalden opføres to siloer til foder. Disse bliver hver 10 m høje 
og 4 m i diameter. Desuden opføres en amerikanersilo til korn med en højde på 10 m og 
en diameter på 11 m. Siloanlæg placeres ved staldbygningens sydlige ende.  
 
De plantes et 1-rækket læhegn bestående af hvidtjørn rundt om hønsegården. Desuden 
bibeholdes de eksisterende beplantninger bestående af vejtræer langs Bajstrup Bygade 
samt læhegn, som løber diagonalt med Bajstrup Bygade. Desuden vil der blive plantet 
energipil indenfor hønsegården, tilsvarende som for den eksisterende hønsegård syd for 
Bajstrup Bygade.   
 
  
Lugt, støv og støj 
Nærmeste nabo, Bajstrup Bygade 63,  ligger ca. 160 meter fra centrum af den nye høn-
sestald. Denne nabo udgør ikke nærmeste enkeltbeboelse, idet jordtilliggendet er større 
end 2 ha, og der derfor er tale om en landbrugsejendom. Nærmeste enkeltbeboelse er 
Bajstrup Bygade 77. Den beregnede geneafstand for lugt til enkeltbeboelse er 141,4 me-
ter. Afstand fra Bajstrup Bygade 77 til centrum af den nye stald er 280 m og i forhold til 
den eksisterende stald er afstanden 220 m. Der ligger ingen byzone eller sommerhusom-
råde inden for 1000 m fra produktionen. Der er samlet bebyggelse ved Bajstrup. Afstan-
den hertil er ca. 290 m fra nærmeste stald (den nye hønsestald) og 325 m til den eksi-
sterende hønsestald. Den vægtede gennemsnitafstand er i husdyrgodkebndelse.dk be-
regnet til 323 m. Den korrigerede geneafstanden er beregnet til 293,51 meter og den 
ukorrigerede 306,95 m. Alle lugegeneafstande er således overholdt. Geneafstanden kor-
rigeres såfremt staldanlægget ligger nord for omkringboende. Dvs hvis staldanlægget 
ligger i intervallet 300 – 60 gr. Dette er gældende for den nye stald i forhold til samlet 
bebyggelse og enkeltbeboelse. Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk tager hensyn til at 
der indgår flere staldafsnit. 
 
Ved levering af foder samt ved transport til og fra anlægget kan der forekommer støv, 
men det vurderes, at det ikke giver gener udenfor husdyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med blanding af foder og ved indblæsning af foder i 
siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen. Desuden kommer der støj fra ven-
tilationen. 
 
Transport til og fra ejendommen 
I forbindelse med etablering af nyt anlæg nord for Bajstrup Bygade etableres desuden ny 
adgangsvej til anlægget fra Bajstrup Bygade med udmunding i Bajstrup Bygade direkte 
modsat nuværende udmunding af vejen ned til Bajstrup Bygade 74. Denne placering 
vurderes at være mest hensigtmæssig idet transport derved kan ske ved direkte over-
kørsel af Bajstrup Bygade.  
 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 375 
til 433 årligt. Den øgede transport er indsætning og udsætning af høns i den nye stald, 
hvilket sker ca. en gang årligt. Desuden øges antallet af fodertranspoter samt antallet af 
transporter med husdyrgødning til Tyskland. I alt øges antal transporter med ca. 60 år-
ligt. Hovedparten af disse transporter vil ske i forhold til det nye anlæg. Dertil kommer 
intern transport mellem de to anlæg på ejendommen, hvoraf en stor del udgøres af at 
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der skal hentes æg fra begge anlæg, idet der er ægpakkeri tilknyttet begge produktions-
anlæg.   
 
Idet transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område vurderes, 
at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener. 
 
Naboejendommene på Bajstrup Bygade 63 samt Bajstrup Bygade 77 vil dog kunne ople-
ve øget transport ad den nye vej til det nye anlæg. Vejen ligger ca. 150 m øst for stue-
huset til Bajstrup Bygade 63 og ca 135 m vest for stuehuset på Bajstrup Bygade 77. Mel-
lem stuehuset på Bajstrup Bygade 63 og vejen er der eksisterende beplantning foruden 
at der vil ske nyplantning. I forhold til Bajstrup Bygade 77 er der for nuværende kun be-
plantning langs Bajstrup Bygade, men der vil blive etableret yderligere beplantning i for-
bindelse med etablering af ny stald og hønsegård. Den øgede transport vurderes derfor 
ikke at ville medføre væsentlig gene for de to nærmeste naboer.   
 
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 1000 m fra anlægget. Nær-
meste § 7 natur er en højmose ca 1.390 m sydøst for nuværende anlæg og ca. 1500 
sydøst for det nye anlæg. Det nærmeste Natura 2000 område ved Tinglev Mose ligger 
ca. 1.500 meter nord for eksisterende anlæg og ca 1250 m nord for det nye anlæg. Om-
rådet er fuglebeskyttelsesområdet. Depositionen til arealerne er så lav, at depositionen 
alene ikke vil kunne ændre natustilstanden. 
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt 
fosforoverskud er overholdt, under hensyntagen til at der er krævet fosforbalance i for-
hold til arealer i lavbundsområde. Det gør sig ligeledes gældende for kravene til nitratud-
vaskning til overfladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er placeret uden for 
områder, der er sårbare for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen til over-
fladevand beregnet til 68,8 kg N/ha før nitratreduktion. En del af udbringningsarealerne 
er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde. Her viser beregningerne, at udvasknin-
gen er henholdsvis 37 og 49 mg nitrat pr. liter, afhængig af jordbundstype, hvilket er en 
reduktion på 8-10 mg nitrat/l i forhold til nudrift. Beregningerne er under forudsætning af 
at der afsættes fjerkrægødning svarende til min.133,26 DE til handelsselskabet Anton 
Knoll. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som 
tilfredsstillende. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
I forhold til staldteknologi anvendes hyppig udmugning fra stalden. Dvs. at den gødning 
som afsættes på gødningsbåndet transporteres ud af stalden 3 gange ugentligt og læg-
ges i gødningshus. Staldsystemet er indrettet til fritgående høns og en del af gødningen 
afsættes på gulvet eller på udearealet. Det er kun den gødning, som afsættes på gød-
ningsbåndet, som kan udmuges flere gange ugentligt. Den hyppige udmugning af gød-
ningen på gødningsbåndet reducerer ammoniaktabet fra stalden med 36%.1  
 
Den faste husdyrgødning opbevares i gødningshus med fast bund indtil udbringning. Den 
komposterede dybstrøelse, dvs den del af gødningen som afsættes på gulvarealet, ud-
muges ved holdskifte og afsættes derfra direkte til handelsfirmaet Anton Knoll, hvor den 
går direkte til forarbejdning. Der sker således ikke noget lagertab på ejendommens ma-
trikler fra dybstrøelsen. 50 % af den faste gødning eksporteres ligeledes til samme han-

                                                 
1 Mst teknologiblad ”hyppig flernelse af gødning fra æglæggende høns, som ikke holdes i 
bur (alternativt hønsehold) 1. udgave 17.05.2011. 
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delsfirma hver anden uge, hvorfor der heller ikke for denne del vil være  det fulde lager-
tab.  
 
Den resterende mængde husdyrgødning udbringes med gødningsspreder og nedbringes 
indenfor 6 timer, hvis det sker på sortjord. Husdyrgødningen udbringes i henhold til reg-
lerne for mark- og gødningsplanlægning samt i henhold til husdyrgødningsbekendtgørel-
sen. 
 
Der er nøje styring af foder og vandforbruget. Registrering sker dagligt. Der anvendes 
flere forskellige foderblandinger afhængig af hønsenes alder, hvorved foderet indhold af 
næringsstoffer er optimeret ud fra hønernes behov. Der anvendes forskellige foderblan-
dinger til de konventionelle høns og til det økologiske hønsehold, idet der er særlige re-
striktioner i forhold til fodring af de økologiske høns. Bl.a er tilsætning af fytase til fode-
ret ikke tilladt. Der er vilkår til maks. proteinindhold og fosforindhold i forhold til de kon-
ventionelle høns. Der er daglig tilsyn med produktionsapparatet og de tekniske anlæg 
serviceres og vedligeholdes løbende.  
 
Der anvendes frekvensstyret ventilationssystem i den eksisterende stald og den nye stald 
etableres med nyeste super lavenergi ventilationsprincip. Ventilationsanlægget rengøres 
ved hvert holdskifte og der sker service på anlægget ved holdskifte. Køleanlægget ser-
viceres ligeledes en gang årligt. Der er lysstyring i forhold til belysningen. Dette sikrer at 
energiforbrugende anlæg anvender mindst mulig energi.  
 
Det daglige arbejde består i tilsyn med dyr og anlæg. Det sikres, at der tildeles den op-
timale mængde foder og vand til dyrene samt at klimaet er optimalt. Døde dyr fjernes 
dagligt. Æg indsamles en gang dagligt. Bedriften og produktionen har en opbygning, der 
gør det nemt at føre tilsyn med dyr og produktionsanlæg hver dag. Der udføres smårepe-
rationer når det er nødvendigt, og der tilkaldes service ved behov. HACCP programmet 
følges.  
 
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 og udvidelse 
af husdyrbruget Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev. 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret i Aabenraa ugeavis i uge 
13, hvor der har været mulighed for at komme med bemærkninger frem til 25. april 
2012. Der er ikke indkommet bemærkninger.  
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev 26. marts 2012 orienteret om ansøg-
ningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 24. august 2012 sendt i 
høring hos ansøger, naboer og andre berørte, samt til andre, som har anmodet herom. 
Høringsberettigede er mærket med* i listen over klageberettigede i afsnit 13 Klagevej-
ledning. Der var en frist på 6 uger til afgivelse af bemærkninger. 
 
Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden. 
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside og i Aabenraa Ugeavis den 7. november 2012, og afgørelsen bliver frem-
sendt til klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, samt de myndighe-
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der der har været inddraget i sagens behandling. Disse er listet i afsnit 13 Klagevejled-
ning. 

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 miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Bajstrup By-
gade 74 6360 Tinglev. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 
 

• 38.400 årshøner fordelt med 21650 konventionelle årshøner og 16750 økologi-
ske årshøner 

• 1 so med 18 grise til 105 kg  
• 3 ponyer/æsel under 300 kg 
• 2 kødgeder  

 
Svarende til 233,05 DE. 
 
Miljøgodkendelsen omfatter endvidere de nuværende stalde og gødningsopbevaringsan-
læg samt øvrige faste konstruktioner med flg. ændringer: 
 

• Etablering af hønsestald til økologisk hønsehold med 18.000 hønepladser inklusiv 
foderrum og ægpakkeri på i alt 80 m x 34 m ST-67431 

• 2 fodersiloer og en kornsilo opført til tilknytning til ny hønsestald 
 

 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre 
tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Bajstrup 
Bygade 74, 6360 Tinglev. 
 
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 
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Den 5. november 2012 
     
 
     
 
Susanne Niman Jensen   Torben Hansen 
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 78 63 
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. 21908, version 12, genereret den 19. juni 2012 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 19. juni 2012 og med de vilkår, der frem-
går 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 denne 
afgørelses meddelelse. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse 
af  bygge – og anlægsarbejder. Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur 
– og Miljøklagenævnet, skal 2 års fristen regnes fra det tidspunkt, hvor 
klagesagen bortfalder, eller hvor Natur – og Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
 
Bygge- og beskyttelseslinier og fredninger 

4. Den nye hønsestald skal opføres mindst 30 m fra skel til ejendommen Baj-
strup Bygade 63, 6360 Tinglev. 
 

Placering i landskabet 
5. Eksisterende læhegn og vejtræer langs Bajstrup Bygade skal bibeholdes 

Desuden skal der etableres afskærmende beplantning omkring hønsegår-
den nord for Bajstrup Bygade bestående et 1-rækket læhegn af hvidtjørn. 
Beplantningen skal etableres i overensstemmelse med beplantningsplanen 
bilag 1.15 og 1.16. Beplantningen skal foretages senest, når anlægget er 
færdigbygget.  

6. Den nye stald ST-67431 skal opføres i samme materialer og farvevalg som 
den eksisterende stald og dimensionerne, som angivet i ansøgningen må 
ikke overstiges. Siloerne i forbindelse med den nye stald må ikke overstige 
de i ansøgningen opgivne højder og diametre.  

 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  

7. 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 8. 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 ud-
mugnings-system) 

Vægt/ 
alder 

Sti-
pladser/ 
antal dyr 

DE 

ST 
67426 

Årsso 
Grise til slagt friland 

 
7,2-105 kg 

1 
18 0,8 
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ST 
67431 

Økologiske 
høner 

Frilands  18000/16
7502 

100,90 

ST 
67427 

Konventionel-
le høner 

Frilands  
23500/21

650 
130,42 

ST 
67428 

Heste 300 kg friland Under 300 
kg 

3 0,64 

ST 
67429 

geder friland  2 0,29 

I alt     233,05 

 
8. 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. 

9. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrel-
se efter 2 år, og når besætningen er nået op på 233,05 (max) DE. 

 
Ventilation 

10. Ventilatorer skal serviceres og renholdes med de for det konkrete anlægs 
vejledende intervaller og specifikationer med henblik på driftssikker funkti-
on. 

 
Fodring 

11. Fytase skal tilsættes hønsefoderet efter normal praksis. Dog må der ikke 
anvendes fytase i forhold til det økologiske hønsehold og vilkåret gælder 
derfor kun i forhold til de konventionelle høns. 

12. Der skal anvendes fasefodring af hønsene. 
13. Fosforindholdet til det ikke økologiske hønsehold må i gennemsnit over en 

3 årig periode maksimalt være 4,2 g P pr. kg foder. 
14. Indhold af råprotein i foderet til de ikke økologiske æglæggende høns må i 

gennemsnit over 3 år maksimalt være 152 g pr kg foder. 
15. Der skal foreligge logbog, der dokumenterer indhold af råprotein og fosfor i 

de enkelte foderblandinger 
16. Ved hvert hold høners afslutning skal der af ansøger laves en beregning 

over det gennemsnitlige indhold af råprotein og fosfor i holdets samlede 
foderration. Beregninger skal opbevares i logbog. 

17. Beregningen af det gennemsnitlige indhold af råprotein og fosfor skal ske 
på basis af det faktiske registrerede forbrug af de enkelte blandinger.  

18. Der skal som minimum være en blandeforskrift/deklaration for hver foder-
fase, der er anvendt.  

19. Logbogens oplysninger i form af blandeforskrifter, indlægssedler, beregnet 
gennemsnitlig indhold af råprotein og fosfor pr kg foder etc. Skal opbeva-
res i minimum 5 år og forevises på tilsynsmyndigheden forlangende. 

20. De konventionelle høns kan ikke uden forudgående godkendelse omlægges 
til økologisk hønsehold, idet krav til maksimal fosfor og råprotein i foderet 
derved ikke vil kunne overholdes, hvilket vil betyde at forudsætningerne i 
forhold til fosfortab fra arealerne og udvaskning af kvælstof ændres.   

 
 
Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 

21. Foderet til hønseholdet skal opbevares i lukkede siloer 
 
Rengøring af stalde 

                                                 
2 Antallet af årshøner er udregnet ud fra antallet af hønepladser. De 23500 hhv. 18000 angiver antal høneplad-
ser og 21650 hhv. 16750 angiver antal årshøner. Ved beregning af årshøner korrigeres for tomgangsperiode 
mellem to hold høns samt dødelighed. Se bilag 1.3 
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22. Staldene skal rengøres og desinficeres minimum efter hvert hold høns. Da-
to for rengøring skal noteres i driftsjournalen. 

 
Energi- og vandforbrug 

23. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne 
dokumenteres i mindst 5 år. 

24. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 200.000 
kWh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes 
en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal 
fremvises ved tilsyn. 

25. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. ventilati-
onssystemet, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes 
således, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne doku-
menteres i mindst 5 år.  

26. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vand-
forbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.  

27. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 3261 
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 fore-
vises ved tilsyn. 

28. Ventilationsmotorerne på stald ST– 67427 (eksisterende hønsestald) skal 
være af lavenergitypen frekvensstyret og ventilationsmotorerne på stald 
ST-67431 (ny hønsestald) skal være super lavenergimotorer fx LPV eller 
tilsvarende.  

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

29. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsre-
ster, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spil-
devandet til opsamlingsbeholder. 

30. Overfladevand fra det befæstede areal ved den nye stald må ikke indehol-
de gødnings- og foderrester. 

31. Rengøringsvand fra pakkerum og kølerum fra de 2 stalde skal ledes til op-
samlingsbeholder. 

 
Kemikalier og medicin mv. 

32. 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 

33. Kølecontainer til opbevaring af døde dyr skal paceres ved nordgavlen af 
hønsestalden, som vist på situationsplan bilag 1.13. 

34. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 10  
 
Olie 

35. 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.  

36. 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. 

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

38. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning af dieselolie. Tankpi-
stol med fuldautomatisk stopfunktion ved fuld tank må anvendes. 
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Driftsforstyrrelser og uheld 
39. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af 

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

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

toen for ajourføringen skal fremgå af planen. 

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

42. Fast husdyrgødning fra produktionen skal opbevares i gødningshus. 
43. Gødningen skal overdækkes med mindre der sker daglig tilførsel. Gødnin-

gen skal altid være overdækket i det gødningsrum, hvor der ikke længere 
sker tilførsel. 

44. 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. 

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

46. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i et hvert delparti i mark-
stakke må ikke placeres på arealer som skråner mod vandløb, søer eller 
fjorde, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 

47. Dybstrøelse, som afsættes til handelsfirmaet Anton Knoll, skal straks efter 
udmugning fra stalden fragtes til handelsfirmaet. Fast staldgødning som 
afsættes til handelsfirmaet Antol Knoll skal leveres mindst hver anden uge.  

 
Anden organisk gødning 

48. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning. 
 

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt 

49. 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 

50. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv skadedyrsbekæmpelse som 
minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Skadedyrla-
boratoriet. 

 
Transport 

51. Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesve-
je skal vognen læsses ordentlig, så spild så vidt muligt ikke kan finde sted. 
Skulle der alligevel ske spild, skal det staks opsamles. 

52. Til og frakørsel til ejendommens staldanlæg skal ske af privat adgangsvej 
til staldanlæggene fra Bajstrup Bygade henholdsvis mod nord og syd.  

 
Støj 
53. Bidraget fra landbruget med adressen Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev 

bestemt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i Det åb-
ne land samt i landsbyen Bajstrup ikke overskride følgende værdier: 
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 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 

Landsbyen Bajstrup 

4.8.005.L 

55 45 40 

 
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 opholdsarealer ved bo-
liger. 
Støjgrænserne må i landsbyen Bajstrup (planområde 4.8.004.L) ikke overskrides 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 umiddelbar nærhed 
af disse samt ved gødningsbeholdere eller gødningsoplag. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis korn til siloanlæg eller til faste oplags-
pladser eller ved bortkørsel af gødning i forbindelse med udbringning til mark kan der ses 
bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. 
 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, ek-
sempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i landbrugets støjbi-
drag. 
Afhængig af karakteren af aktiviteten, herunder omfanget af kørsel på området, kan til-
synsmyndigheden vælge at lade støj fra områder med frilandsslagtesvin medregne i 
landbrugets støjbidrag. 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på lastvogne 
med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, uagtet at anlæggene 
måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbruget. 
Støj fra læsning af svin, uagtet om det foregår ved driftsbygninger eller fra et køretøj 
eller lign., der er placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, skal medreg-
nes i landbrugets støjbidrag. 
 
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 akkredite-
ret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af Miljøstyrelsens god-
kendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 
 
 
 
Ammoniak – generel reduktion 
Se vilkår 70 (afsnit 2.7) 
 
Ammoniak – individuel reduktion og natur 

54. Evt. markstakke skal ligge minimum 100 m fra § 3 natur (naturområde). 
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2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealerne 

55. Mark 1 og 2 skal anvendes til udeareal for eksisterende hønsehold. Mark  
11 og 14 for kommende hønsehold. Det totale areal til hønsegårde udgør 
23,9 ha.  

56. På bedriftens udbringningsarealer undtagen mark 1 og 2 og 11 og 14 må 
der maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til et husdyrtryk på 
1,253 DE/ha svarende til 78,78 DE med det angivne harmoniareal. Evt re-
duktion i harmoniarealet pga. evt. randzoner eller lign vil således skulle 
modsvares af større afsætning eller mindre produktion.  

57. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 
86,82 ha udspredningsareal, som fremgår af nedenstående kort. Udbring-
ning på mark 1 og 2 samt 11 og 14 sker udelukkende ved afsætning fra 
det udegående hønsehold, svarende til 19,5 DE.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58. Arealer omfattet af § 3 beskyttelse må ikke anvendes til udspredning af 

husdyrgødning. 
59. Der skal afsættes 133,26 DE til handelsfirmaet Anton Knoll heraf 53,01 DE 

i form af dybstrøelse og den resterende del som fast gødning.  
60. For at undgå punktbelastning på arealet med frilandsgrisene skal hytterne 

flyttes fra år til år.  
 
Beskyttet natur 

61. Der skal etableres en 2 m bred dyrknings-, sprøjtnings- og gødskningsfri 
bræmme langs vandløb ved mark 8, se nedenstående kort. Måles fra vand-
løbets kronekant. Såfremt vandløbet er omfattet af 10 m randzonebe-
stemmelserne vil dette være gældende i henhold til anden lovgivning.  

                                                 
3 Beregnet ud fra: 53,01 DE dybstrøelse + 159,03 DE fast gødning hvoraf 133,26 DE afsættes til Anton Knoll = 
i alt 78,78 DE til afsætning på udbringningsarealerne minus mark 1, 2, 11 og 14 der anvendes til udeareal for 
hønsene: 78,78 DE/62,92 ha = 1,25 DE/ha 
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62. Der skal etableres en 2 m bred bræmme mod vandhullet nord for mark 8, i 

markens nordøstlige hjørne. Bræmmen måles fra vandhullets øverste kant-
vegetation. Såfremt vandhullet er omfattet af 10 m randzonebestemmel-
serne (vandhuller > 100 m2) vil dette være gældende i henhold til anden 
lovgivning. 

63. Det må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand 
til åer, bække, grøfter, dræn eller søer. 

64. Afgræsning på de beskyttede enge skal ske således at dyrene ikke kan 
ødelægges vandløbsbrinkerne eller forurene vandet med gødning. 
 

Nitrat til grundvand 
65. Planteavlsbruget på bedriften skal drives økologisk 

 
Nitrat til overfaldevand – vandløb, søer og kystvande 

66. Der må højest udbringes i gennemsnit 1,13 DE/ha husdyrgødning på ud-
bringningsarealer. 

 
Fosfor til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 

67. Fosforoverskuddet må ikke overstige 18 kg P/ha/år svarende til tildeling af 
1,25 DE/ha i fjerkrægødning fra produktionen på arealerne udenfor hønse-
nes udeareal. Det forudsættes, at der ikke tilføres fosfor med handelsgød-
ning/uorganisk gødning, såfremt der er balance eller fosforoverskud på 
arealerne. Der må ikke tilføres arealerne anden organisk gødning med ind-
hold af fosfor. 

68. Tildelingen af husdyrgødning til udbringningsarealerne skal tilrettelægges 
således at der maksimalt udbringes husdyrgødning op til P-balance på are-
alerne i lavbundsområde og tilsvarende mere på de øvrige arealer, således 
at der maksimalt tildeles 1,25 DE/ha i gennemsnit på arealerne udenfor 
udearealet til hønsene. P-balance svarer til 0,68 DE/ha med nuværende DE 
beregning og vilkår for fosforindhold i forhold til det konventionelle hønse-
hold. Arealer i lavbundsområde fremgår af bilag 4 a, b og c. 
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69. Indhold af fosfor i husdyrgødningen tilført det samlede godkendte areal må 
maksimalt være 3097 kg P heraf 613 kg P afsat med de udegående høns 
indenfor hønsegårdene.  

 
Natura 2000 
Ingen særlige vilkår 
 
Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bilag IV) 
Ingen særlige vilkår 

2.7 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT) /renere tekno-
logi 
70. Staldafsnit ST 67427 (eksisterende hønsestald) og ST 67431 (ny hønse-

stald)  skal indrettes med gødningsbånd. 
71. Der skal ske udmugning fra staldene med gødningsbånd minimum 3 gange 

ugentligt ligeligt fordelt, dvs ca. hver 2. dag. Gødningsbånd og transport-
system skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejled-
ning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.  

72. Der skal føres logbog for tømning af gødningsbånd (start og sluttidspunkt) 
samt enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. 

73. Tilsynsmyndigheden skal underrettes såfremt gødningsbånd er ude af drift 
i en periode på mere end 2 uger.  

74. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på til-
synsmyndighedens forlangende. 

2.8 Husdyrbrugets ophør 
75. 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 
76. 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 gødnings-
regnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foder-
analyser, fakturaer for indkøbt foder, foderkontroller, andre kvitteringer for 
afsatte og købte dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrørende om-
sætning af foder og dyr samt status dyr og foder. 

77. I logbog skal føres uregelmæssigheder i forhold til driften, fx strømsvigt og 
andre driftsforstyrrelser.  

78. Der skal føres logbog over produktionsresultater antal æg, vandforbrug, 
kølerumstemperatur mv.  

79. Bedriften skal følge HACCP egenkontrolprogram specielt tilrettet konsum-
ægproduktion.  

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

81. For indkøbte fodermidler skal følge- og indlægssedler opbevares på hus-
dyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. 

82. Det skal ved egenkontrol og kvitteringer for afsat husdyrgødning kunne 
dokumenteres at der afsættes i alt 133,26 DE til handelsfirmaet Anton 
Knoll heraf 53,01 DE i form af dybstrøelse.  
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er efter udvidelsen større end 230 dyreenheder (DE) i æglæggende høns 
og større end 40.000 hønepladser, og er derfor omfattet af § 12, stk. 2 i lovbekendtgø-
relse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 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 husdyrbrugsloven 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 %, og i 2009 skal 
ammoniakemissionen reduceres med 25 %. For fjerkræ fastholdes kravet på 15% også i 
forhold til ansøgninger indsendt i 2010. 
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse 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 uden-
landsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Bajstrup 
Bygade 74, 6360 Tinglev med ejendoms nr. 5800012038. Ansøger driver/ejer ikke andre 
ejendomme. 
  
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 81812, og 
virksomhedens CVR nr. er 18190532. 
  
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
21908, version 12, genereret den 19. juni 2012 og udskrevet fra www.husdyrgodken-
delse.dk den 19. juni 2012. Ansøgningen med tilhørende bilag (bilag 1.1 til 1.22) 
 

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.  
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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 oktober måned 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 2020. 



 

 

21

4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald eller fra det samlede staldanlæg som be-
regnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone. Udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendig, da 
ansøger på sigt planlægger at lægge hele produktionen om til økologi, og der indenfor 
det økologiske ægmarked efterspørges større produktioner. 

 
Kort 1a: lokalisering af husdyrbruget  
 
Tabel 1 Afstande til kommuneplaner/lokalplaner – eksisterende stald 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-

tidige byzone 
2.850 m Til byzonen ved Tinglev 50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-

råde 

14.000 m Kollund Østerskov 50 m 

Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 
boligformål, blandet 

bolig og erhvervsformål 

290 m Bajstrup 50 m  

Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 

3.350 m 
Vesterbæk Motocross 

 (ferie/fritidsformål) 
50 m 
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offentlige formål med 
henblik på beboelse, 

institutioner, rekreative 
formål og lign.   

Nabobeboelse 150 m Bajstrup Bygade 76 50 m 

Lokalisering i forhold til byzoner mv. fremgår af bilag 3 og bilag 11. 
 
 
Tabel 1 Afstande til kommuneplaner/lokalplaner – Ny hønsestald 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-

tidige byzone 
2.650 m Til byzonen ved Tinglev 50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-

råde 

14.000 m Kollund Østerskov 50 m 

Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 
boligformål, blandet 

bolig og erhvervsformål 

270 m Bajstrup 50 m  

Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 
offentlige formål med 
henblik på beboelse, 

institutioner, rekreative 
formål og lign.   

3.675 m 
Vesterbæk Motocross 

 (ferie/fritidsformål) 
50 m 

Nabobeboelse 130 m Bajstrup Bygade 63 50 m 

Lokalisering i forhold til byzoner mv. fremgår af bilag 3  
 
 
 
 
Tabel 2a Afstandskrav i forhold til eksisterende stald 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 100 m 

Stuehuset er beliggende sydøst 
for hønsestalden 15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed > 25 m 
Der forefindes ingen levneds-
middelvirksomhed indenfor 
ejendommens matrikler 

25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 3.750 m 

Vandforsyningsboring ved Ting-
lev 50 m 

Enkelt vandindvindingsan-
læg 

> 150 m 

Der er flere boringer til mark-
vanding omkring ejendommen. 
Nærmeste er boring med DGU 
nummer 168.422 155 m  nord-
vest og 168.1032 ca 160 m 

vest for hønsestalden 

25 m 

Vandløb 70 m Gejl Å syd for Hønsestald 15 m 
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Dræn > 15 m 
Arealerne omkring ejendom-

men er ikke drænede 15 m 

Sø 540 m Mindre sø/vandhul sydøst for 
hønsestald 

15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

55 m Bajstrup Bygade 15 m 

Naboskel 55 m 
Til naboskel mod øst ved vejen 

Bajstrup Bygade 
30 m 

 
 
Tabel 2b Afstandskrav i forhold til ny hønsestald 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 335 m 

Stuehuset er beliggende syd for 
hønsestalden på den anden side 

af Bajstrup Bygade 
15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed > 25 m 
Der forefindes ingen levneds-
middelvirksomhed indenfor 
ejendommens matrikler 

25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

3.650 m Vandforsyningsboring ved Ting-
lev 

50 m 

Enkelt vandindvindingsan-
læg > 250 m 

Der er flere boringer til mark-
vanding omkring ejendommen. 
Nærmeste er boring med DGU 
nummer 168.42 ca. 115 m  

sydvest og 168.1032 ca 260 m 
sydvest for hønsestalden 

25 m 

Vandløb 275 m 
Bjerndrup Mølleå nord for Høn-

sestald 
15 m 

Dræn > 15 m 
Arealerne omkring ejendom-

men er ikke drænede 
15 m 

Sø 250 m 
Mindre sø/vandhul umiddelbart 

syd for Bjerndrup Mølleå 15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

115 m Bajstrup Bygade 15 m 

Naboskel 37 m Til naboskel til Bajstrup Bygade 
63 

30 m 

Afstand til naboskel se bilag 10. 
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Kort 1b: lokalisering af husdyrbruget byggelinjer mv. 
 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. Nærmeste kirke er kirken i Tinglev ca. 4 km mod nord. 
 
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”. Der er lavbundsarealer omkring Gejl Å men ingen bygninger ligger indenfor disse. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. Der er et større 
skovrejsningsområde syd for Gejl Å. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. Der er skov om-
fattet af skovbygelinie sydvest for ejendommen men ingen af ejendommens nuværende 
og kommende bygninger ligger indenfor. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Ejendommen og dets nuværende bygninger ligger delvis inden for udpegningerne ”Sø- og 
åbeskyttelseslinier”. Bjerndrup Mølleå og Gejl Å er omfattet af åbeskyttelseslinie. 



 

 

25

Beplantning omkring hønsegården ved den nye hønsestald vil delvist ligge indenfor 
åbeskyttelseslinje til Bjerndrup Mølleå. Der dispenseres fra beskyttelseslinjen i forhold til 
dette. Se bilag 8 
 
Fredede områder og fortidsminder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelsesli-
nien for fortidsminder. Nærmeste fortidsminde omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinie 
er en gravhøj ca. 1.900 m nordvest for ejendommen. Nærmeste fredede område er Ting-
lev Sø og Mose ca. 2.000 m nord for ejendommen. 
  
Der er ingen arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede områ-
der”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Der er følgende arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”, mark 52 og 
mark 2 støder op til. 
 
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 udvidelsen af produktionen med økologisk hønsehold i 
forhold til nuværende produktion med konventionel hønsehold og deraf omfattet ny høn-
sestald inklusiv hønsegård ikke vil være i konflikt med diverse byggelinier og afstands-
krav. Eksisterende hønsestald ligger indenfor åbeskytteleselinien men tilladelse til dette 
er givet ved sidste miljøgodkendelse i 2010. 
Beplantning langs kommende hønsegård ved den nye hønsestald vil delvist ligge indenfor 
åbeskyttelseslinjen til Bjerndrup Mølleå. Der gives tilladelse til dette med en dispensation 
idet det vurderes ikke at være i modstrid med åbeskyttelseslinjen, og at det vurderes 
som nødvendingt ud fra et landskabshensyn, da den nye hønsestald placeres i det åbne 
land. Der er således ikke grundlag for at stille særlige vilkår i forhold til  ejendommens 
placering for så vidt angår byggelinier og afstandskrav udover krav til 30 m til skel til 
naboejendom Bajstrup Bygade 63 (vilkår 4) samt vilkår om beplantning i forhold til ny 
stald  med tilhørende hønsegård. Der er stillet vilkår til beplantning se vilkår 5. 
 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Ejendommen er lokaliseret mellem to ådale. Umiddelbart mod nord ligger Bjerndrup Møl-
leå og  længere mod syd Gejl Å. Langs begge åer er der engarealer. Der er tale om smel-
tevandsslette og jordtypen er grovsandet jord. I området er der endvidere flere skov-
arealer og mange læhegn. Umiddelbart nord for ejendommen langs østsiden af den eksi-
sterende hønsestald, er et mindre skovareal. Hovedparten af ejendommens driftsbygnin-
ger knytter sig til dette areal og dominerer ikke landskabet i området.  
 
Den nye stald bygges nord for Bajstrup Bygade, da det ikke er muligt at placere den i 
tilknytning til de eksisterende bygninger på ejendommen. Dette skyldes, at der er tale 
om økologisk hønsehold, hvor der er krav om 8m2 udeareal pr. høne. Derfor er det nød-
vendigt med arealer omkring stalden til hønsegård. Derfor er der reelt kun to muligheder 
for at placere stalden. Enten syd for Gejl Å eller nord for Bajstrup Bygade. Kommunalbe-
styrelsen har drøftet de to placeringer og har p. gr. af landskabelige hensyn ikke kunnet 
acceptere en placering syd for Gejl Å, da der jf. Kommuneplan 2009 er tale om et værdi-
fuldt landskab, og hvor man ydermere skulle passere åen og ådalen i.f.m. Gejl Å for at 
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komme ned til stalden. Derfor placeres den nye stald som angivet nord for Bajstrup By-
gade og syd for  Bjerndrup Mølleå. 
  
Landskabelige værdier 
 
 Tabel 3 Materialevalg   

Bygning 
Grund-

plan 
ca. 

Byg-
nings-
højde 

ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

1 Stuehus 
8 x 16 

m2 x m X º 
Røde mursten og rødt 

tegltag beboelse 

2 garage 6 x 10 m 5,5 m 35 Røde mursten og rødt 
eternittag 

Garage, 1200 
l dieseltank 

3 
Lager og 
værksted 

12 m x 
32 m 

8 m 35 
Hvidpudset murværk 

med gråt ståltag 
Kemikalier, 

olie 

4 
Lager (gl. høn-

sehus) 
10 m x 
12 m 6 m - 

Hvidpudset mursten 
med sort eternittag 

2.000 l diesel-
tank 

LA-
441
05 

gødningshus 
20 x 12 

m 6 m - 
Stålplader, åben mod 

nord gødningshus 

6 lade 
20 m x 
30 m  20 º  Grønne stålplader  

ST-
674
27 

eksisterende-
hønsehus 

21 * 87 
m 7,5 m 15 º 

Ståltag tilbygges veran-
da  

8 Gl ajlebeholder 30 m3    
Anvendes kun 
til vaskevand 

9 fodersiloer 20 m3 7 m  grå  

ST-
674
31 

Ny hønsestald 
34 m x 
80 m 8 m 15 º 

Lysegrå paneler i stål, 
tag grå stålplader 

Økologiske 
høns 

11 
Fodersiloer 

2 stk 
4 m dia-

meter 
10 m  grå tilskudsfoder 

12 kornsilo 

Maks 
578 tons 

11 m 
diameter 

10 m  stål korn 

 
Den nye stald inklusiv foderfaciliteter og pakkerum opføres i samme materialer og sam-
me farver som den eksisterende hønsestald.  
 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Enkelte  bygninger er delvist beliggende inden for udpegningen ”værdifulde landskaber”. 
Det drejer sig om eksisterende bygninger. Området omkring Gejl å er udpeget som vær-
difuldt landskab. 
Dette er også grunden til at en placering af ny stald syd for Gejl Å ikke er acceptabel.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber”. 
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Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”.  
 
Biologisk mangfoldighed 
Den nye stald kommer til at ligge indenfor det i regionplanen 2006-2015 udpegede om-
råde biologisk mangfoldighed. Udpegningen hindrer dog ikke landbrugsmæssig byggeri 
såfremt det kan indpasses uden at naturværdierne forringes.  
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 1,39 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et moseområdet vest for 
ejendommen. I forhold til den nye stald er der ca 1,56 km til dette naturområde mod 
sydøst.  
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 1,5 km nord for ejen-
dommen og ca 1,3 km nord for den nye stald. Området er Natura 2000 område nr. 
Ino98, Tinglev sø og mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose, herunder fuglebeskyttelsesom-
råde nr. F62 af samme navn. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 18 km sydøst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. Ino102, Flensbord Fjord og Nybøl Nor 
herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F64 af samme navn. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Kun mark 8, 29 og 30 grænser direkte op 
til vandløb. En del marker grænser op til naturarealer langs henholdsvis Gejl å og Bjern-
drup Mølleå. Mark 1, 2, 3-3, 3-5, 7, 8, 8-1, 11, 14, 15 og 52 grænser op til engarealer 
ved henholdsvis Gejl å og Bjerndrup Mølleå. Mellem mark 5, 12-1 og 26 er der træbe-
voksning mellem markareal og engarealet. Mark 32 grænser op til § 3 beskyttet mose-
areal hvorigennem Gejl Å løber. Mark 8 grænser tillige op til et § 3 beskyttet vandhul i 
markens nordøstlige hjørne.  
 
Geologiske værdier 
Området omkring Gejl Å har udpegningen ”Skovrejsning uønsket pga. geologiske forhold” 
En del af de eksisterende bygninger ligger inden for udpegningen ”Skovrejsning uønsket 
pga. geologiske forhold”. 
 
Rekreative værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fritidsområ-
der”, ”Eksisterende sommerhusområder”, ”Nye sommerhusområder”, ”Arealudlæg til fe-
rie-fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til by-
formål”.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at etablering af ny hønsestald nord for Bajstrup Bygade 
ikke vil være i konflikt med diverse udpegninger i regionplanen. Stalden vil blive opført 
samme materialer og i samme farve som den eksisterende hønsestald. De eksisterende 
bygninger er heller ikke i konflikt med nogen udpegninger i regionplanen. I forhold til 
eksisterende bygninger er der beplantning som knytter bygningerne til landskabet. I for-
bindelse med den nye hønsestald vil eksisterende beplantning blive bibeholdt og der vil 
blive etableret et 1-rækket hegn af hvidtjørn rundt om hønsegården ved den nye stald. 
Desuden vil der blive dyrket pil indenfor hønsegården, ligesom i den eksisterende hønse-
gård syd for Bajstrup Bygade.  
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I forhold til udpegningen biologisk mangfoldighed vurderes det at etablering af den nye 
stald ikke vil forringe naturværdierne idet den eksisterende beplantning bibeholdes og 
der etableres nyt hegn langs hønsegården. Projektet med ny hønsestald nord for Baj-
strup Bygade er visualiseret i bilag 1.17.  
 
Produktionens påvirkning af de omkring liggende §3 naturarealer er behandlet i kapitel 7 
og 8. 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
I nuværende drift er der en hønsestald. Denne hønsestald er indrettet med 23.500 høne-
pladser fordelt på et torækket etageanlæg. Langs staldens vestside er der etableret et 
verandaafsnit, hvor hønsene kan gå ud. Fra verandaen vil der være adgang til et udea-
real når vejret tillader det. Der er regnet med at hønsene er ude på græs i gennemsnit 1 
mdr. om året.  
 
Der er tale om en hønsestald med produktion af æg i et etageanlæg med gødningsbånd, 
hvor hønerne har mulighed for at gå ud. Dette staldsystem er ikke beskrevet i ”husdyr-
godkendelse.dk”. Der er taget udgangspunkt i systemet ”voliere med gødningsbånd, 
skrabehøne”, idet det beskriver det ansøgte gødningshåndteringssystem, hvor en del 
afsættes på udearealet og en del i staldanlægget, hvor det transporteres ud af stalden på 
bånd. Derudover afsættes en del af gødningen på gulvarealet i stalden. Dette betegnes 
dybstrøelse.  
 
I ansøgt drift opføres endnu en hønsestald til fritgående økologiske høns. Ved produktion 
af æg fra fritgående høner er det nødvendigt med at udeareal i umiddelbar tilknytning til 
stalden. Når der er tale om økologiske høns er der krav om 8 m2 pr. høne. Derfor kan 
denne nye stald ikke placeres i tilknytning til de øvrige driftsbygninger på ejendommen. 
Stalden ønsker i stedet opført nord for Bajstrup Bygade i forbindelse med mark11 og 14. 
Stalden indrettes med 18.000 hønepladser. Staldtypen bliver den samme som eksiste-
rende hønsestald, dog med veranda langs begge sider.  
 
Antallet af årshøner beregnes ud fra antallet af hønepladser og antal foderdage (tom-
gangsperiode) samt dødeligheden4. Antal DE beregnes ud fra antallet af årshøner og vil 
derfor variere i forhold til længden af tomgangsperiode samt dødeligheden. Antallet af 
årshøner er beregnet til 38.400 i ansøgt drift. Dette er sket ud fra en produktionstid på 
62 uger samt en dødelighed på 6%. Se bilag 1.3. 
 
Variation i produktionen: 
Producenten er underlagt opdræts og pakkeriets planlægning for indsætning af høner og 
ægproduktions længde. Der kan derfor forekomme variationer i antal producerede 
dyr/år. Antal DE og gødningsmængde varierer derfor også fra år til år. Gennemsnits pro-
duktionen tilstræbes at komme til at ligge på det ansøgte.  
Der er anslået en tomgangs periode mellem hvert hold på 1 måned, dette svarer til mak-
simal produktion. Der kan altså opstå situationer, hvor tomgangsperioden forøges og 
dermed vil den årlige totalproduktion blive reduceret. Der kan forekomme mindre for-
skydninger i produktionen, så et års dyrehold overstiger det ansøgte. 
 
Den eksisterende ægproduktion er ikke økologisk, men den nye produktion opfylder alle 
kravene til økologisk ægproduktion og denne produktion vil blive økologisk. Markbruget 
drives endvidere økologisk.  
 
Foruden ægproduktionen er der en mindre produktion af slagtesvin på friland. Dette har 
karakter af hobbyproduktion, idet der er tale om 1 so, som årligt får ca. 18 grise der op-
fedes til slagt. Der udover er der 3 ponyer/æsel og 2 geder.  
 
Tabel 4 Dyreholdet 

                                                 
4 Hønepladser x gennemsnitlig dødelighed x foderdage/ (foderdage + tomgang) = Årshøner 
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Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder 
Stipladser 

(antal 
individer) 

DE 

ST 
57427 
+ ST 
67431 

Æglæggende 
høns - udegåen-

de 

Voliere med gød-
ningsbånd foran re-

dekasserne 
1,75 kg 

41.500/ 

38.4005 
231,32 

ST 
67426 

So med 18 grise 
til slagt frilandsproduktion 

Slagtevægt 
105 kg 1 0,8 

ST 
67428 

Pony under 300 
kg 

Friland  3 0,64 

ST 
67429 

geder Friland  2 0,29 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at staldsystemet som beskrevet, der opfylder kravene til 
frilandsægproduktion/økologisk produktion opfylder kravene til hold af fjerkræ, således 
at dette sker forsvarligt.  

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
Stald ST-67427 – eksisterende hønsestald 
 
Der er tale om en lade, der i 2008/09 er blevet ombygget til hønsestald og ægpakkeri 
 
Frilands høner holdes i stalde med forbindelse til en hønsegård. Stalden er indvendig ind-
rettet med skrabearealer, reder og slats (slattet er den del af inventaret, hvor hønerne 
finder foder og vand). Udearealet er tilgængeligt hele dagen gennem et antal udgangs-
huller fordelt langs staldens ydervæg. Der benyttes ikke foldskifte på hønseholdet. I hen-
hold til bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner skal der være minimum 
4m2 udeareal/høne. I stalden foregår produktionen, som alt ind alt ud, drift. I mellem to 
hold høns rengøres staldanlægget. 
 
Selve stalden er indrettet med etageanlæg til æglægningen og til foderet. Derudover er 
der gulvareal og veranda. Gødningen der afsættes på gulvarealet og på verandaen ud-
muges ved holdskifte. Den øvrige gødning transporteres ud af stalden 3 gange ugentligt 
på gødningsbånd.  
 
Da ikke al gødningen afsættes således, at det kan transporteres ud af stalden med gød-
ningsbånd, er det ikke muligt at opnå samme reduktion i ammoniakfordampningen fra 
staldanlægget med hyppig udmugning, som det er tilfældet i rene burhønsestalde. Ved 
udmugning 3 gange ugentligt er det beregnet at effekten i dette staldsystem udgør 36% 
jvn teknologiblad fra mst ”hyppig fjernelse af gødning fra æglæggende høns, som ikke 
holdes i bur (alternativ hønsehold) 1. udgave, 17.05.2011. 
 
Den eksisterende stald er endvidere indrettet med anlæg til gødningstørring. Systemet 
anvendes ikke regelmæssigt, fordi der praktiseres hyppig udmugning, og derfor er reduk-
tion i ammoniakfordampningen opnået med den teknik. Systemet med gødningstørring 
er udviklet for at gøre gødningen tør og dermed mere transportegnet. I dag opnår man 
tør gødning gennem korrekt foderstrategi og forbedret management. Gødningstørring 
kræver energi til at tørre gødningen. Ved normal produktion har gødningen en lagerfast 
konsistens og tørring er ikke nødvendig. Derfor spares der på energi til tørring og anlæg-

                                                 
5 De 41.500 er antal hønepladser i de to stalde. 38.400 er antal årshøner beregnet ud fra dødelighed og tom-
gangsperiode. Se bilag 1.3. 
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get til gødningstørring anvendes kun i perioder på året, hvor en tørring kan afhjælpe 
problemer i lager og problemer i staldklimaet. Tørringssystemet er en integreret del af 
det valgte inventar og derfor en ekstra funktion, som kan benyttes efter behov.  
 
ST-67426, ST-67428, ST-67429 
Der er tale om hobbydyr på friland. Alle hobbydyrene er udegående 12 mdr. om året. 
Dyrene udgør kun 1,73 DE i alt. Dyrene har i alt 1,6 ha til rådighed.  
 
Stald ST-67431 – ny stald til hønsehold 
Økologiske høner holdes i stalde med forbindelse til en hønsegård. Stalden er indvendig 
indrettet med skrabearealer, reder og slats (slattet er den del af inventaret, hvor høner-
ne finder foder og vand). Udearealet er tilgængeligt hele dagen gennem et antal ud-
gangshuller fordelt langs staldens ydervæg. I henhold til bekendtgørelse om beskyttelse 
af æglæggende økologiske høner skal der være minimum 8m2 udeareal/høne. Dette kan 
praktiseres med foldskifte, hvilket er det mest almindelige. I stalden foregår produktio-
nen, som alt ind alt ud, drift. I mellem to hold høns rengøres staldanlægget. 
 
Selve stalden er indrettet med etageanlæg til æglægningen og til foderet. Derudover er 
der gulvareal og veranda. Gødningen der afsættes på gulvarealet og på verandaen ud-
muges ved holdskifte. Den øvrige gødning transporteres ud af stalden 3 gange ugentligt 
på gødningsbånd tilsvarende som for den eksisterende hønsestald ST-67427. 
 
Da ikke al gødningen afsættes således, at det kan transporteres ud af stalden med gød-
ningsbånd, er det ikke muligt at opnå samme reduktion i ammoniakfordampningen fra 
staldanlægget med hyppig udmugning, som det er tilfældet i rene burhønsestalde. Ved 
udmugning 3 gange ugentligt er det beregnet at effekten i dette staldsystem udgør 36% 
jvn teknologiblad fra mst ”hyppig fjernelse af gødning fra æglæggende høns, som ikke 
holdes i bur (alternativ hønsehold) 1. udgave, 17.05.2011. 
 
Den nye stald etableres ikke med et gødningstørringssystem. 
 
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi 
Luftvaskere/luftrensere er fravalgt idet rensere er afprøvet i en slagtekyllingestald og her 
viste afprøvningen en række problemstillinger, som betyder at teknikken i forhold til fjer-
kræstalde ikke kan betegnes som tilgængelig. Støvet i fjerkræstalde er fedtet, og det 
sætter sig i renseren, som derved stopper til.  
 
Biologisk luftrensning er ikke afprøvet i fjerkræstalde. Desuden kan det forventes at der 
vil opstå et problem idet der mellem to hold vil være en tomgangsperiode på 2-4 uger, 
hvilket umiddelbart ikke vurderes som værende forenelig med et biologisk rensesystem.  
  
Kontinuerlig gødningstørring er fravalgt idet det er energikrævende, og fordi sammen-
sætningen af foderet i dag betyder, at gødningen i sig selv er tørrere end da systemet 
blev afprøvet.  
 
Samlet vurdering 
Staldsystemet på Bajstrup Bygade 74 er i overensstemmelse med,staldsystemet som 
beskrevet i miljøstyrelsens teknologiblad ”hyppig fjernelse af gødning fra æglæggende 
høns, som ikke holdes i bur (alternativ hønsehold) 1. udgave, 17.05.2011. Ved udmug-
ning 3 gange ugentlig fordelt jævnt hen over ugen opnås en reduktion i ammoniaktab på 
36%.  
Under hensyntagen til at produktionen af fritgående og økologiske høns ikke muliggør 
valg af alle staldsystemer, vurderes det, at det valgte system, hvor en væsentlig del af 
husdyrgødningen vil kunne udbringes af stalden flere gange ugentligt, hvilket nedbringer 
ammoniakemissionen, betinger at staldsystemet opfylder kravet til BAT.  
Den hyppige udmugning medfører et større energiforbrug, men det vurderes at omkost-
ningerne til det øgede energiforbrug ikke er så store at hyppig udmugning ikke kan be-
tragtes som BAT. Det vurderes derfor, at det beskrevne staldsystem med hyppig udmug-
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ning opfylder kravene til anvendelse af BAT for så vidt angår staldteknologi til frilands 
hønsehold. Der er stillet vilkår om udmugning minimum 3 gange ugentlig jvn. vilkår 70. 
 
Effekten af gødningstørring i forhold til ammoniakemissionen sammen med hyppig ud-
mugning er ikke undersøgt. Men effekten vil alt andet lige blive mindre idet ammoniak-
emissionen er nedbragt som følge af den hyppige udmugning. Desuden vil kun en del af 
gødningen i det valgte system kunne tørres ved hjælp af gødningstørringsanlægget. 
Gødningstørring er ret energikrævende og det vurderes at den øgede reduktion i ammo-
niakemissionen som kontinuerlig gødningstørring ville kunne medføre ikke vil være pro-
portional med miljøeffekten.   
 
Den mindre produktion af slagtesvin fra 1 so plus 3 ponyer/æsel og 2 geder har karakter 
af ren hobby. En vurdering af BAT for hold af hobbydyr på friland sker således ud fra 
hvor stort areal der er til rådighed for dyrene, således at der ikke opstår unødig belast-
ning med husdyrgødning på arealerne. Hobbydyreholdet udgør i alt 1,73 DE. Det er angi-
vet at hobbydyrene opholder sig og afgræsser to arealer vest for ejendommen ned mod 
Gejl Å. En del af arealet er registeret som §3 eng. Arealet udgør 1,6 ha i alt heraf er ca. 
halvdelen §3 engareal. Husdyrtrykket på arealerne bliver i gennemsnit 1,08 DE/ha. Det 
vurderes at det fremkomne husdyrtryk er acceptabelt, idet ikke hele arealet er §3 eng-
areal og at arealet nærmest ejendommen, som primært vil blive anvendt til supplerende 
fodring af dyrene ikke er §3 areal. For at minimere punktbelastningen på arealet skal 
hytterne til frilandsgrisene flyttes fra år til år.   
 

5.1.3 BAT-emissionsgrænseværdi 

Redegørelse 
I henhold til miljøstyrelsens vejledning for BAT-emissionsgrænseværdi for fjerkræbrug 
fra maj 2011 er det muligt at nå 8,51 kg NH3-N/100 årshøner for fritgående konventio-
nelle høner for ansøgning indsendt før april 2011 og 9,06 kg NH3-N/100 årshøner for 
ansøgninger indsendt efter april 2011. Der er ikke angivet korrektionsformel i forhold til 
øget foderforbrug i forbindelse med øget effektivitet, dvs såfremt antallet af kg æg er 
stigende. Dette er tilfældet i forhold til norm 2005/2006 for æglæggende høns generelt. 
Derfor har ansøger valgt at anvende nye normer for kg foder, kg æg og tilvækst. Derfor 
kan ammoniaktabet som angivet i miljøstyrelsens vejledning ikke umiddelbart anvendes 
men må korrigeres.  
 
Normerne for foder til konventionelle udegående høns er i 2011/12 norm: 
47,4 kg foder, 16,3 protein i foder pct, 0,47 fosfor i foder ct, 18,9 kg æg og 0,5 kg til-
vækst. 
Tilsvarende tal for de økologiske høns er: 
47,3 kg foder, 18,0 protein i foder pct, 0,57 fosfor i foder pct, 18,4 kg æg og 0,5 kg til-
vækst. 
Normerne afspejler de manglende muligheder for anvendelse af aminosyrer og fytase i 
foderet for de økologiske høns. 
 
Tallene i mst vejledningen er ligeledes under forudsætning af at hønsene er udegående 
10% af tiden, hvilket ikke er muligt at indtaste i husdyrgodkendelse.dk, idet man her kun 
kan angive hele antal måneder.  
BAT niveauet er i mst vejledningen opnået ved at anvende hyppig udmugning med 3 
gange udmugning pr uge og et proteinindhold i foderet på maksimalt 152 g råprotein/kg 
foder.  
På Bajstrup Bygade 74 er eksisterende stald indrettet med gødningsbånd og der praktise-
res udmugning 3 gange ugentlig. Den nye stald indrettes ligeledes med dette staldsy-
stem og 3 gange udmugning pr uge. Desuden anvendes, og der er stillet vilkår om mak-
simalt 152 g råprotein/kg foder for så vidt angår de konventionelle høns. Da der er spe-
cielle foderrestriktioner i forhold til de økologiske høns er det ikke muligt at nå ned på 
maksimalt 152 g råprotein kg foder i forhold til de økologiske høns på Bajstrup Bygade. 
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På Bajstrup Bygade 74 praktiseres 3 gange udmugning om ugen af gødning som afsæt-
tes på gødningsbånd og foderniveauet og proteinindholdet i foderet i forhold til de kon-
ventionelle høns er på samme niveau som forudsætningerne bag beregning af opnåelig 
ammoniakemissionsniveau i henhold til miljøstyrelsens vejledning  til fastlæggetlse af 
BAT-emissionsgrænseværdierne for fjerkræbrug fra maj 2011. Derfor vil ammoniaktabet 
fra produktionen af æglæggende høns på Bajstrup Bygade 74 være overholdt. Det er 
ikke muligt, at nå helt ned på det angivne niveau i vejledningen, men det skyldes alene 
at  det ikke er muligt at nå ned på 152 g råprotein i forhold til det økologiske hønsehold 
samt det forhold, at der i husdyrgodkendelse ikke kan indsættes 10% afgræsning men 
kun hele antal måneder. 1 måned ud af 12 måneder svarer til 8,33%. På ejendommen er 
der desuden et mindre hold af hobbydyr. Disse er udegående hele året og der er derfor 
ikke noget ammoniaktab fra stalde eller lagre fra disse.  
 
Vurdering 
På baggrund af ovenstående vurderes det at BAT ammoniakemissionsniveauet for den 
givne produktion på Bajstrup Bygade 74 er overholdt. Der er stillet vilkår om udmugning 
3 gange ugentligt for begge stalde (vilkår 70) samt at proteinindholdet for de konventio-
nelle høns maksimalt må være 152 g råprotein pr kg foder.(vilkår 14).  
 

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Der er tale om et ligetrykssystem, for den eksisterende stald, idet der er tale om en del-
vis åben stald. Der kan ikke anvendes undertryk i delvist åbne stalde. Når stalden er luk-
ket, dvs. når udgangshullerne er lukket til kan ventilationssystemet indstilles således at 
det virker som et undertrykssystem. Ventilationssystemet er med frekvensstyrede venti-
latorer. Der er 2x8 indsugninger i taget og 6 afkast i kip. Ydelsen er dimensioneret efter 
5m3/høne/time. Det betyder at ydelsen på de enkelte afkast er omkring 20.000 m3/time. 
Ventilationen er styret af temperatur og luftfugtighed. Den nye stald etableres med nyt 
superlavenergiventilationssystem fra Skov. Det samlede ventilationsbehov beregnes ud 
fra 5m3/høne/time. Der etableres 6 afkast, et for hver staldafsnit. Det betyder at hver 
afkast hae en ydelse på 15.000 m3/time. Der etableres desuden 2 gavlventilatorer, som 
vil kunne sikre tilstrækkelig ventilation i meget varme sommerperioder.  
 
For at minimere strømforbruget til ventilation benyttes typen LPV til den nye stald. Der er 
tale om nyeste teknologi indenfor mekanisk ventilation som reducerer strømforbruget op 
til 50 % uden tab af effektivitet. 
  
Et LPV-anlæg består af:  
Luftindtag - den friske luft tilføres stalden enten via DA 1200 vægventiler eller DA 1500 
loftventiler. 
Luftudtag - varetages af DA 600/DA 920 skorsten og suppleres med DB 1400 vægventi-
latorer som sikkerhed i meget varme sommerperioder. 
 
Ventilationsanlægget forsynes med klimastyringsanlæg af typen DOL 234 F, der sørger 
for effektiv og præcis klimastyring. 
 
Desuden suppleres anlægget med alarm og 
nødopluk, højtrykskøling, varme og FarmOnline®(Skov). 
DOL 234F har direkte dataoverførsel til 
FarmOnline® via 100 Mbit LAN Ethernet. 
 
 
Tabel 5 Ventilation 

Stald nr. Ventilationstype Maksimal ventilation 
Antal afkast  

(udsugninger) 

Højde 

over kip 

ST-67427 Ligetryk/undertryk 20.000 m
3
/time/afkast 6 0,8 m 
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ST-67431 Ligetryk/undertryk 15.000 m
3
/time/afkast  6 0,8 m 

 
 
Der stilles høje krav til staldens klimasystem som skal sikre en nøje tilpasning af tempe-
ratur, luftfugtighed og lufthastighed for at skabe optimale forhold. Stærkt forædlede dyr 
og høj produktivitet kræver et nøje tilpasset klima. Hvis luftfugtigheden stiger, føler dy-
rene en højere temperatur, selv om den reelt er uændret. Ligeledes kan en lav luftfugtig-
hed få dyrene til at føle en lavere temperatur, selv om temperaturen ikke er blevet sæn-
ket. 
Det modsatte gør sig gældende for lufthastigheden. Hvis den øges, føler dyrene en lavere 
temperatur selv om den er uændret. Der findes kun én rigtig temperatur - opretholdes 
den ikke, kan en optimal produktivitet ikke opnås. 
 
 
Alarmanlæg 
I mekanisk ventilerede stalde er der risiko for at dyrene lider overlast, hvis ventilationen 
svigter. Et alarmanlæg giver sikkerhed for at ventilationen hurtigt genetableres.  
 
Nødopluk 
Under moderne produktionsforhold med høj belægning er alarmering sjældent tilstræk-
kelig, når det gælder ventilationssvigt - ganske enkelt fordi ventilationssvigt kræver øje-
blikkelig reaktion. Ventilationsanlægget forsynes med nødopluk, som ved  tekniksvigt, 
strømsvigt eller betjeningsfejl åbner ventilationsanlægget afhængig af overtemperaturen 
(temperaturstyret) eller som ON/OFFudgave, der åbner anlægget helt ved 
ventilationssvigt.  
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ventilationssystemet i hønsestalden opfylder kravene til 
ventilation i hønsestalde. Ventilationen er forsynet med et styringssystem og der er an-
vendt frekvensstyrede motorer i den eksisterende stald, hvilket mindsker energiforbru-
get. Den nye stald etableres med det nyeste lavenergiventilationssystem. Afkast er pla-
ceret i kip og går således over tagryggen, hvilket forbedrer stabiliteten af ventilationsan-
lægget, således at den ikke så nemt påvirkes af vejr og vindforhold.  
 

5.3 Fodring 
Generelt 
Redegørelse 
Der anvendes tørfoder til hønsene. Færdigfoderet opbevares i udendørs siloer.  
 
Der anvendes fasefodring for at opfylde hønernes krav til næringsstoffer til tilvækst og 
reproduktion.  
Foderforbruget vil blive registreret dagligt, således at forbruget af foder nøje kontrolle-
res. Foderets indhold af protein og fosfor fremgår af foderdeklarationerne. Der anvendes 
færdigblandet foder fra foderstoffirma, som indeholder fytase til de konventionelle høns. 
Til de økologiske høns er det ikke tilladt med tilsætning af fytase.  
 
Der er i forhold til de økologiske høns anvendt fodernorm for 2011/2012. Det er ikke mu-
ligt i husdyrgodkendelse.dk at vælge det anvendte staldsystem kombineret med økolo-
gisk hønsehold. Da fodernormer for økologisk hønsehold er forskellig fra konventionelle 
er dette vurderet at give den mest realistiske beregning af kg N og P fra produktionen på 
bedriften.  
 
I forhold til de konventionelle høns er indhold af protein og fosfor lavere end norm. Der 
er vilkår om dette. Se vilkår 13 og 14.  
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For begge produktioner er anvendt norm 2011/2012 i forhold til kg æg, foderforbrug og 
tilvækst, da dette vurderes at give mest realistisk output af N og P fra bedriften, idet fo-
derforbrug og kg æg er steget i forhold til norm 2005/2005. Anvendelse af norm 
2011/2012 giver størst output, og der er derfor vurderet på worst case i forhold til hvis 
der havde været anvendt norm 2005/2006. Beregning med norm 2005/2006 findes i 
scenarieberegning med skemanummer 41811. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at fodring af dyrene på tilstrækkelig vis sikrer, at der ikke 
anvendes mere foder end nødvendigt og at udskillelsen af næringsstoffer fra dyrene der-
for ikke overstiger det niveau, som produktionen af æg betinger.  
 

5.3.1 BAT foder 

Redegørelse 
Der anvendes fasefodring til hønerne således at proteinindholdet og fosforindholdet i fo-
deret varieres afhængig af hønernes alder. Der anvendes ligeledes fytase i foderet i for-
hold til de konventionelle høns og ligeledes syntetiske aminosyrer. Tilsætning af fytase 
og anvendelse af syntetiske aminosyrer er ikke tilladt i økologiske produktion og anven-
des derfor ikke i forhold til de økologiske høns. Det er derfor ikke muligt at optimere i 
samme grad på protein og fosforindhold i foder til det økologiske hønsehold.  
 
 
Vurdering 
I og med at der anvendes fasefodring, dvs. at foderets indhold af næringsstoffer varierer 
afhængig af hønsenes alder og mængden ligeledes varierer sikres det, at mængden og 
indholdet i foderet bedst muligt afstemmes efter hønernes aktuelle behov. Foderet tilsæt-
tes ligeledes fytase, hvilket øger tilgængeligheden af fosfor i foderet, hvorved foderets 
indhold af fosfor kan nedsættes. Derved sikres det ligeledes, at der optimeres i forhold til 
fosfor i foderet.  
Det vurderes, at anvendelse af fasefodring og tilsætning af fytase i foderet, såfremt det 
tillades i produktionen i henhold til anden lovgivning, opfylder kravene til BAT for fodring 
af æglæggere.  
 
I ansøgningen er anvendt fodernormerne for 11/12 for så vidt angår de økologiske høns. 
I forhold til de konventionelle er anvendt foderkorrektion på protein og fosfor og norm 
2011/2012 for kg foder, kg æg og kg tilvækst. 
 
Det bemærkes, at proteinindholdet i det konventionelle foder er indsat med 152 g protein 
svarende til det niveau, som realistisk kan nås med anvendelse af syntetiske aminosyrer 
uden uforholdsmæssig store omkostninger samt at fosforindholdet er indsat med 4,2 g pr 
FE. Dette svarer til BAT niveauet i forhold til konventionelle udegående høns. Da fytase 
og syntetiske aminosyrer ikke er tilladte i økologisk hønsehold er det ikke muligt at ned-
bringe protein og fosforindholdet til samme niveau for det økologiske hønsehold.  
Samlet vurderes fodringen af hønseholdet på Bajstrup Bygade et opfylde BAT krav til 
fodring. Der er stillet vilkår om maks. protein og fosforindhold i foderet  til det konventi-
onelle hønsehold på bedriften. Vilkår 13 og 14. 
 
 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
Der fodres med færdige foderblandinger fra foderstofforretning til hønsene. Dette opbe-
vares i 4 siloer, som er placeret øst for eksisterende hønsestald. De 4 siloer er på hver 20 
m3. Foderanlægget er forberedt til delvis hjemmeblanding men pt. anvendes færdigfoder.  
Foderet til de økologiske høns i det nye staldanlæg opbevares i to fodersiloer på hver 10 
m og korn i amerikanersilo på maksimalt 578 t. Såfremt kornet skal tørres i siloen vil 
kapaciteten være mindre og siloens kapacitet overstiger således ikke behovet for opbe-
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varing af korn på ejendommen. Disse siloer er placeret ved den sydlige ende af den nye 
stald på østsiden.  
 
Foder til hobbydyrene opbevares i den nye maskinhal, hvor der er en mindre silo på 2,5 
t. Der opbevares desuden sækkevarer til brug for hobbydyrene.  
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af foder sker miljømæssigt forsvarligt. Op-
bevaringen sker hovedsageligt i lukkede siloer således at der ikke er adgang til foderet 
for skadedyr. Udfodringen sker direkte fra siloerne gennem et lukket system til stalden.  
 

5.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
Når de gamle høns er sat ud starter rengøringen og vedligeholdelsen af anlægget. Det 
vurderes ud fra tidligere produktions- og veterinære forhold, hvorvidt der kræves en 
grundigere rengøring af hele stalden med vand. Hvis der rengøres med vand iblødsættes 
stalden for at lette vaskearbejdet. Gødningsbånd og gødningstransport rengøres dog al-
tid. Rengøring af staldrum og inventar kan også tørrengøres med trykluft. Der vil normalt 
ikke være behov for rengøring med vand.  Rengøring omfatter også udendørs arealer ved 
porte og døre, ligesom udvendige dele af ventilationen også rengøres. Rengøring og ved-
ligehold afsluttes af desinfektion, hvorefter stalden står tom i en periode. Før indsætning 
af nye høns gennemskylles vandsystemet, foder- og ventilationssystemet afprøves og 
stalden tempereres.  
Dybstrøelsen fra skrabearealet vil blive kørt ud ved slutningen af produktionsperioden. 
Efter udmugning af skrabearealet tilføres nyt skrabemateriale i form af sand, halm og 
strøelse. 
Pakkerum rengøres hver dag efter pakning. Kølerum rengøres ca. en gang om ugen. 
Rengøringsvand fra pakkerum og kølerum ledes til opsamlingsbeholder på 20m3, som er 
placeret umiddelbart vest for pakkerummet. Denne beholder anvendes også til rengø-
ringsvand fra staldanlægget.  
Ved den nye stald etableres ligeledes pakkerum. Rengøringsvand fra dette pakkerum skal 
ledes til beholder. Rengøringsvand fra staldanlægget opsamles i beholder med en kapaci-
tet på 25m3 (jf. situationsplan for den nye stald). 
Tre gange om ugen fjernes den faste gødning fra gødningsbåndet og transporteres til 
gødningshus. 
Kølerum rengøres ca. en gang om ugen. Rengøringsvandet herfra skal ledes til beholder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at rengøring af staldanlæg med opsamling af spildevand i 
opsamlingsbeholder sikrer at rengøring sker uden risiko for påvirkning af det omgivende 
miljø. Rengøringen af staldanlægget mellem hvert hold høns samt den daglige rengøring 
af pakkerum sikrer produktionen til stadighed sker hygiejnisk forsvarligt. Ved rengøring 
rengøres ventilationsanlægget også hvilket sikrer optimal drift af anlægget. 
Rengøringsvand fra pakkerum og kølerum skal ledes til beholder, da der i henhold til 
husdyrgødningsbekendtgørelsen er tale om restvand. 

5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
 
Energi:  
Der bruges normalt ikke varmetilsætning til æglæggerstaldene, udover varme i forbindel-
se med indsætning af nye høns i meget kolde vinter perioder. Der er således ikke monte-
ret fast varmesystem i staldene.  
Det største energiforbrug hidhører fra ventilationssystemet. Derudover bruges der strøm 
til belysning og til foderanlægget. Der anvendes desuden energi i forbindelse med pakke-
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ri og kølerummet. Den eksisterende stald er forsynet med gødningstørringssystem, som 
kun anvendes, hvis der er behov for at tørre gødningen i forhold til gødningskonsisten-
sen. Den nye stald etableres ikke med gødningstørringssystem. 
 
Normen for strømforbrug er 1030 kwh/ 167 årshøner for traditionelle anlæg. Pga stigen-
de energieffektivitet af ventilatorerne forventes det fremtidige samlede energiforbrug at 
blive på ca. 200.000 kwh.Det øgede energiforbrug er til ventilation, belysning, kølerum 
og drift af gødningsbånd i forbindelse med den nye stald.  
 
Af det samlede elforbrug er andel til markvanding oplyst til at udgøre 7.800 kWh. 
 
Vandforbrug  
Vandforbruget til drikkevand er anslået til 200 g/dag/høne. I alt ca. 2.800 m3 til æglæg-
gerne og ca. 30 m3 til slagtesvinene.  
 
                                 
Tabel 6 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug 140.000kWh 200.000kWh 

Fyringsolie stuehus 0 l 0 l 

Fyringsolie stald 0 l 0 l 

Dieselolie til markbruget 7.600 l 7.600 l 

 
                  
                 Tabel 7 Vandforbrug  

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. vandspild 1.460m³ 2.886m³ 

Vask af stald, overbrusning, 
iblødsætning m.v. 

80 m³ 160 m³ 

Rengøring af markredskaber 15 m³ 15 m³ 

Sprøjtning, markbrug  0m³  0m³ 

Privat stuehus 200 m³ 200 m³ 

I alt vandforbrug 1.755 m³ 3.261 m³ 

 
 
Vandforsyning med drikkevand til ejendommen sker fra offentlig vandforsyning. Der er 
tilladelse til markvanding. Der foreligger en tilladelse på 23.000 m³. Tilladelsen er fornyet  
01.01.2012 og udløber 31.12.2013. Desuden er der en tilladelse på 3000 m³ fra 
15.12.1999 og som løber frem til 31.12.2014. 
  
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det angivne energiforbrug og vandforbrug svarer til 
normen for produktionen på ejendommen.  
 

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
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For at maksimere effekten af ventilationen rengøres ventilationens mekaniske dele (her-
under luftkanaler og fans) ved hvert holdskifte. Dette noteres i logbog.  
For at undgå overventilation og dermed ekstra strømforbrug er der en styring af anlæg-
get. Der kan regulere i forhold til temperatur, luftfugtighed og kurvestyring (indsæt-
ningsdato/vægtinterval). Ventilationsdata logges i styringscomputer. I den eksisterende 
stald er ventilationsanlægget frekvensstyret. Den nye stald etableres med superlavenergi 
ventilationssystem af typen LPV eller tilsvarende.  
 
Belysning  
Der vælges belysning som tager hensyn til elforbruget og dyrevelfærd. Høns er meget 
påvirkelige overfor typen og styrken af lyskilden i stalden. I den nye stald opsættes lys-
stofrør med lysdæmper. Der anvendes en type lysdæmper (højfrekvent) med et lavt ef-
fekttab. Der anvendes LUX-styring. Belysningen reguleres i forhold til hønernes adfærd 
og alders-/udviklingstrin. Dagslængden reguleres og følger en forudbestemt kurve, som 
tager hensyn til dyrenes alder og produktionstrin. Produktionen med frilands-
høns/økologiske høns har pbning ud til det fri i dagtimerne. Åbningerne lukkes om nat-
ten.  
 
Zoneopdeling: I pakkerum og forrum er opsat lys som giver medarbejdere optimale mu-
ligheder for at udføre deres arbejde.  
Lyset over pakkemaskine følger krav i arbejdsmiljø lovgivning.  
Staldbelysningen er styret separat. 
 
Driftanlægget tilses dagligt og nødvendige vedligeholdelsesopgaver udføres løbende.  
 
Der rengøres ikke konsekvent med vand, staldanlæg kan tørrengøres med trykluft. Evt. 
vil gødningsbånd og tværkanal blive vasket med koldt vand og det øvrige inventar tør-
rengjort. Rengøringen vil blive afsluttet med en desinfektion.  
Drikkenipler placeres højt for at lette hønernes vandoptagelse og minimere vandspild.  
 
Vurdering 
Med anvendelse af frekvensstyrede motorer eller de nye super lavenergimotorer i venti-
lationsanlægget og et styringssystem, således at ventilationen kan styres ud fra tempe-
raturen og fugtigheden i stalden, hvilket sikrer at der ventileres tilstrækkeligt men ikke 
mere end nødvendigt, vurderes det, at der i forhold til ventilationsanlægget anvendes 
teknik til at reducere energiforbruget. Der stilles vilkår om at der i den nye stald skal an-
vendes de nye super lavenergimotorer af typen LPV eller tilsvarende. Stalden er tillige 
isoleret både i vægge og i tag. Det sikrer, at der i vinterperioden ikke er stort behov for 
varmetilsætning og i sommerperioden sikrer det, at stalden ikke opvarmes unødigt af 
solen, hvilket mindsker behovet for ventilation. Belysningen er ligeledes nøje styret og 
der anvendes derfor ikke lys ud over det behov, der er i produktionen for at sikre optimal 
æglægning. 
I forhold til vandforbruget så minimreres dette ved at anvende drikkenipler og hovedsa-
geligt anvende tørrensning ved rengøring af staldanlæg. 
Det daglige tilsyn med anlægget er med til at sikre, at anlægget fungerer optimalt i for-
hold til forbrug af energi og vand, idet lækager mv vil blive opdaget og udbedret.   
Det vurderes, at der anvendes BAT i forhold til vand og energiforbrug på bedriften.   
 

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
I forhold til den eksisterende stald stammer spildevand fra rengøring af pakke-
rum/kølerum og fra rengøring af staldanlægget i det omfang rengøringen her sker med 
vand. Dette vaskevand opsamles i opsamlingsbeholder på 20 m3. Tanken tømmes ved 
behov og indholdet udspredes på udspredningsarealerne i henhold til husdyrgødningsbe-
kendtgørelsens bestemmelser. I den nye stald vil vaskevand fra staldanlægget ligeledes 
blive opsamlet i opsamlingsbeholder, men rengørngsvand fra pakke- og kølerum forud-
sættes at kunne nedsives. Opsamlingsbeholderen i forbindelse med den nye stald er på 
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situationsplanen angivet til 25 m3. Vaskevandet er anslået til at udgøre ca. 80 m3 år-
ligt/staldanlæg inklusiv vand fra pakkerum/kølerum. 
 
Det sanitære spildevand fra stuehuset ledes til septiktank og videre til dræn. 
 
Alle eksisterende bygninger er forsynet med tagrender og tagvandet ledes væk fra ejen-
dommen gennem dræn. Den nye stald forsynes også med tagrender og tagvandet nedsi-
ves.  
 
Overfladevand fra befæstet areal foran den nye stald forudsættes ligeledes at kunne 
nedsives. Dette betinger at der ikke forekommer foder- og gødningsrester på det befæ-
stede areal. Der er stillet vilkår om dette.  
 
 
Ejendommen drives økologisk, og der anvendes derfor ikke marksprøjte. Gammel mø-
dingsplads med afløb til gammel ajlebeholder anvendes til vask af maskiner. Dette va-
skevand er anslået til at udgøre ca. 15m3 årligt.  
 
Tabel 8 Spildevand  

Spildevands-
typer 

m³ /år 
før ud-
videlse 

m³ /år 
efter 
udvi-
delse 

Afledes til 
Rense-

foranstalt-
ning 

Rengøringsvand 
fra pakkerum og 
staldanlæg 

 80m³ 160m³ opsamlingsbehol-
der/nedsivning 

ingen 

Vaskeplads, 
vaskevand 15m³ 15m³ ajlebeholder ingen 

Sanitært spilde-
vand fra stue-
hus 

200 m³ 200 m³ septiktank dræn 

tagvand 2000 m³ 3900 m³  Til dræn/nedsivning ingen 

Afløbsforholdene fremgår af bilag 1.13 for den eksisterende stald og bilag 1.19 for den 
nye stald og øvrige afløbsforhold fremgår af kortbilag i beredskabsplanen (bilag 1.6). 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering af spildevand/vaskevand sker forsvarligt, 
idet dette opsamles til beholder, hvorfra det kan udspredes på egnede arealer. Vaske-
vand og overfladevand der ikke indeholder foder- og gødningsrester, vil kunne nedsives.   
 

5.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Ejendommen drives økologisk så der håndteres ikke bekæmpelsesmidler og kunstgød-
ning på ejendommen.  
I den gamle kostald findes et aflåst kemikalierum, som anvendes til opbevaring af spild-
olie, rengøringsmidler, vacciner, maling etc.  
Olie opbevares i 200 l tromle i værkstedet. Tromlen er placeret på beton med kant rundt 
om.  
 
Tabel 9 Kemikalier og medicin 

Type Opbevaringssted Maksimalt oplagret mængde 
Pesticider Anvendes ikke pt - 
Vaskemidler (f.eks. va-
ske-/rengørings-
/desinfektionsmidler)  

Aflåst kemikalierum - 
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Smøreolie og fedtproduk-
ter I værksted 200 l 

Handelsgødning Anvendes ikke pt - 
Medicin Aflåst kemikalierum - 
 
Vurdering 
I værkstedet er der et afløb. Såfremt der i værkstedet opbevares kemikalier, olieproduk-
ter og lignende skal det opstilles på spildbakker, så der ikke opstår risiko for at evt. spild 
løber til afløbet.  
Med en placering i et aflåst kemikalierum, hvor der ikke er afløb vil risikoen for forure-
ning med kemikaler, olieprodukter mv. være minimeret. Opbevaring af kemikalier og 
olieprodukter på ejendommen vurderes som værende uden væsentlig risiko for påvirk-
ning af det omgivende miljø, idet vilkår 31 og 34-37 skal overholdes.  
 

5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Tabel 10 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald sor-
teres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere skal kunne dokumente-
res overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid ske efter Kom-
munens regulativer. 
 
Tabel 10 Affald 

Affaldstype Opbevaringssted Mængder pr. år EAK-kode 
Farligt affald    
Spildolie I aflåst kemikalierum 0-100 l 13.02.08 
Olietromle I værksted 0-3 stk 15.01.04 
Rester af bekæm-
pelsesmidler 

Anvendes ikke  02.01.05 

Kanyler i særlig be-
holder  0-1 kg 18.02.02 

Tørbatterier – NiCd værksted 
0-50 kg 

20.01.33 
Tørbatterier – Kvik-
sølv 

værksted 20.01.33 

Lysstofrør og elspa-
repærer 

værksted 0-25 stk 20.01.21 

Tomme medicinglas   0-2 kg 
Afhængig af 
indhold / 
15.01.07 

Andet affald:    
Tom emballage (pa-
pir/pap) 

Container 
0-500 kg 

 
15.01.01 

Tom emballage 
(plast) container 

0-10 sække 

 15.01.02 

Bigbags af PE-plast container  15.01.02 
Europaller og én-
gangspaller af træ 

Maskinlade 0 -10 stk 15.01.03 

Jern og metal værksted 0-300 kg 02.01.10 

Diverse brændbart  Container  
Afhængig af 
indhold 

Pap Container 
0-100 kg 

 20.01.01 

Papir Container 0-400 kg 20.01.01 
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Døde dyr køleboks 3000-4000 kg 01.01.02 
 
Erhvervsaffaldet afhentes af renovationsfirmaet Marius Pedersen hver måned. Der er to 
containere på ca 400 l. En til brandbart og en til deponi. Affaldet opbevares og bortskaf-
fes efter kommunens regulativer.  
 
Affald skal opbevares og bortskaffes efter Aabenraa Kommunes regulativer.  
 
Ved transport af affald skal transportør (ansøger eller andre) sikre at transporten sker på 
en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at den ikke er til gene eller fare 
for omgivelserne. 
 
Døde dyr opbevares i køleboks placeret nord for eksisterende hønsestald. I gennemsnit 
regnes der med 5 døde høns/dag. Dette svarer til ca 3-4 tons årligt. De døde dyr afhen-
tes af DAKA efter behov – ca. 20 gange årligt.  
 
Placering af køleboks til døde dyr fremgår af bilag 1.13 
 
Vurdering 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Tabel 10 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald sor-
teres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere skal kunne dokumente-
res overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid ske efter Kom-
munens regulativer. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering af affaldet på ejendommen sker i overens-
stemmelse med gældende affaldsregulativ. Der er aftale med Marius Pedersen vedr. af-
hentning af brændbart affald og affald til deponi. Medicinrester, kanyler og lignende skal 
afleveres til apoteket eller medtages af dyrlægen, som sørger for bortskaffelsen. Effektiv 
affaldssortering giver mulighed for mere genanvendelse og skaber sikkerhed for, at intet 
fejlbehandles ved bortskaffelse. De fleste affaldstyper skal sorteres, uanset mængde.  
 
Ved transport af affald skal transportør (ansøger eller andre) sikre at transporten sker på 
en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at den ikke er til gene eller fare 
for omgivelserne. 

5.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
 
I henhold til BREF er der BAT, at planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom leve-
ring af materialer og fjernelse af produkter og spild. Aabenraa Kommune vurderer, at 
fjernelse af affald er BAT. 
 
Vurdering 
Håndteringen af affaldet på Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev, som sker i overensstem-
melse med kommunens affaldsregulativ, bygger på sortering af affaldet, således at mest 
muligt kan genanvendes, og den resterende del forbrændes, vurderes at opfylde kravene 
til BAT for affaldshåndtering. Kun begrænsede mængder deponeres.  
 

5.10 Olie 
Redegørelse 
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 
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Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 
Der findes på ejendommen to tanke til dieselolie. Begge er opstillet på fast støbt under-
lag uden afløb.   
 
Tabel 11 Olietanke 

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. 

Olietank til 
dieselolie i 
garage 

aktiv garage 2500 l 2011 805820 

Olietank til 
dieselolie i 
gl. maskin-
lade 

 

aktiv maskinlade 

 

1800 l 

 

2000 

 

108358 

Placeringen af bedriftens olietanke fremgår af bilag 1.13 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at idet opbevaring af diesel sker i godkendte tanke, som 
er opstillet på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt materiale sikres det at opbevarin-
gen sker uden særlig risiko for forurening af det omgivende miljø. Jvn. vilkår 35 til 38.  
 

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er tale om en lavrisiko produktion idet der hverken håndteres flydende husdyrgød-
ning eller pesticider på ejendommen. 
 
Ved længerevarende strømsvigt i stalden kan der dog opstå akutte problemer med venti-
lationen. Der er dog mulighed for manuelt at åbne lugerne til udeareal for ventilation i 
forbindelse med strømsvigt. Staldene er desuden forsynet med alarmsystem og nø-
dopluk. For optimal effektivitet er vand og foderforsyning af stor vigtighed. Der er alarm 
for svigt i foder- og vandforsyning.  
 
Ved brug af ”godt landmandsskab”, herunder rettidig omhu mht. bygningsvedligehold 
minimeres uforudsete uheld bedst muligt. Ved løbende vedligehold af ventilationssyste-
met, reduceres risikoen for svigt. Der etableres relevante alarmanlæg. 
Produktionssystemet er med fast gødning med højt tørstofindhold, derved kan evt. spild 
skovles op. Der er ingen risiko for bortløbning. 
 
Diesel og olieprodukter skal opbevares i godkendte beholdere og er opstillet på underlag 
uigennemtrængelig for olieprodukter og uden afløb. Spildolie, stærkere rengøringsmidler 
mv. opbevares i aflåst rum. 
 
I tilfælde af opstået uheld vil nødvendig ekspertise blive tilkaldt såfremt det skønnes 
nødvendigt. Der er udarbejdet en beredskabsplan, som er vedlagt som bilag til miljøgod-
kendelsen. 
 
Beredskabsplanen for husdyrbruget fremgår af bilag 1.6 
 
Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabs-
planen. 
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Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks at 
anmelde dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsyns-
myndigheden, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering af spildevand, olieprodukter, og husdyrgød-
ning på ejendommen sker således, at der er minimal risiko for, at der sker uheld med 
disse, som kan medføre forurening af det omgivende miljø. Der er på ejendommen fore-
taget de nødvendige forholdsregler, og der er udarbejdet en beredskabsplan, hvor proce-
durer ved uheld er beskrevet. Disse procedurer sikrer, at der er minimal risiko for at 
uheld vil medføre væsentlig forurening. Beredskabsplanen er en vigtig del af ejendom-
mens beredskab i forbindelse med opståede uheld. Denne skal derfor ajourføres mindst 
en gang årligt. 
 

5.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
 
I henhold til EU´s BREF dokument er det BAT at forebygge uheld og at have nødprocedu-
re i tilfælde af uheld.  
 
Vurdering 
Håndteringen af husdyrgødningen på ejendommen, løbende tilsyn og vedligehold af an-
lægget og anvendelse af vaskeplads mindsker risikoen for uheld. Med udarbejdelse af 
beredskabsplanen sikres det, at ejendommen har en procedure for håndtering af uforud-
sete hændelser, som kan medføre forurening af det omgivende miljø. Det vurderes der-
med at ejendommen lever op til BAT i forhold til driftsforstyrrelser. 
 

6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
Fjerkræproduktionen giver anledning til produktion af dels dybstrøelse fra gulvarealerne 
og fast fjerkrægødning, som afsættes på gødningsbåndene og transporteres på disse ud 
af staldanlægget 3 gange ugentligt. Den årlige mængde er opgjort til 178 t dybstrøelse 
og 828 t fast fjerkrægødning. Dybstrøelsen udtømmes fra staldanlægget ved holdskifte 
og afsættes direkte til handelsfirmaet Anton Knoll. Den faste gødning, som afsættes på 
gødningsbåndene og som transporteres ud af stalden 3 gange ugentligt, bliver lagt i gød-
ningshus med fast bund, sider og tagoverdækning. Gødningen skubbes sammen og læg-
ges i gødningshuset med frontlæsser. 50% af denne faste gødning afsættes til handels-
firmaet Anton Knoll, og der leveres hver anden uge.  
 
Hobbydyrene er udegående hele året med mulighed for at søge læ i hytter. Der opstår 
således ikke husdyrgødning fra hobbydyrsproduktionen, som skal oplagres.  
 
Tabel 12 Produceret husdyrgødning  

Dyretype Gødningstype 

Mængde 

 Efter 

Flydende Fast 

høns Fast gødning 0 828 

høns Dybstrøelse 0 178 

Sum    

 
Mængder og typer af husdyrgødning fremgår af bilag 1.13 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af den faste fjerkrægødning i det overdæk-
kede gødningshus, der er forsynet med sider og fast bund sikrer, at opbevaringen kan 
ske uden risiko for forurening af det omgivende miljø. Husdyrgødningdbekendtgørelsens 
bestemmelser om at gødningen skal overdækkes, hvis der ikke sker daglig tilførsel, er 
gældende selv om gødningshuset er overdækket med tag. Der er for nuværende ikke 
afløb til opsamlingsbeholder. Dette er et krav i henhold til bekendtgørelse om husdyrbrug 
og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv, § 8, og det vil 
derfor blive indskærpet ansøger at få dette bragt i orden af tilsynsmyndigheden.   
 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Der forefindes ikke flydende husdyrgødning på ejendommen.  
 

6.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
Redegørelse 
Opbevaring af husdyrgødningen fra produktionen på ejendommen sker i gødningshus, 
som er indrettet i tidligere lade til maskiner og halmopbevaring. Gødningshuset er med 
fast bund og gødningen opbevares i mindre rum, som har sideafgrænsning på 3 sider. 
Der er tag over bygningen, således at der ikke tilføres regnvand til lageret. Taget hælder 
ensidigt mod syd, hvor der er tagrende. Åbningen for ilægning af gødningen er mod 
nord. Sider og tag mindsker ligeledes luftstrøm hen over lageret. Gødningslageret er ind-
delt i 4 rum, som hver er på 5m x 12 m. Gødningen kan stakkes op i en højde af 2,5 m. 
Dvs. at hvert rum kan indeholde 150 m3 gødning. 
Vægtfylden for fast gødning fra fjerkræ er opgivet til 0,667 t/m3 ved et tørstofindhold på 
40%. Dvs. at gødningshuset kan rumme svarende til 400 t i alt fordelt på 4 rum.   
 
Tabel 13 Opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning. 

Anlæg 
Kapaci-
tet i t 

Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Gødningshus LA 
44105 

400 
Der er tag 

på byg-
ningen 

100 100  

I alt   100 100 

 
 
Dybstrøelsen afsættes direkte til handelsfirmaet Anton Knoll og opbevares således ikke 
på ejendommen. Ligeledes afsættes 50% af den faste gødning løbende hver anden uge. 
Denne del opbevares således ikke i længere tid på ejendommen.  
 
Vurdering 
Det er forudsat at dybstrøelsen afsættes direkte til handelsfirmaet Anton Knoll efter tøm-
ning af staldene. Desuden afsættes 50% af den faste gødning løbende. Dette sikrer at 
der er næsten 12 mdr opbevaringskapacitet på ejendommen. I tilfælde af force majeur i 
forhold til afsætning af dybstrøelsen direkte efter tømning af stalden vil dette kunne op-
bevares i markstak indtil afhentning. Det vurderes endvidere, at oplagring af den faste 
gødning i gødningshus med fast bund er at betragte som BAT, idet det forudsættes at 
indretningen af gødningshuset opfylder kravene i henhold til bekendtgørelse om husdyr-
brug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv., hvor der 
bl.a. er krav om afløb til beholder samt overdækning af lageret med mindre der sker 
daglig tilførsel. At der er tag på bygningen fritager ikke for overdækning af gødningen. 
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6.3.1 BAT opbevaring af husdyrgødning 

 
Vurdering 
Det vurderes at opbevaring af husdyrgødning på Bajstrup Bygade 74 opfylder kravene til 
BAT. Gødningen opbevares i gødningshus med fast bund, sider og overdækning med tag. 
Der skal dog etableres afløb med opsamling fra lageret i overensstemmelse med husdyr-
gødningsbekendtgørelse. Dette indskærpes for ansøger. Desuden skal gødningen over-
dækkes med mindre der sker daglig tilførsel, jvn bestemmelserne i husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen. Opbevaringen sikrer på denne vis at der ikke sker forurening til omgivel-
serne med næringsstoffer og tab af ammoniak holdes på et minimum i forhold til hvad 
der er muligt.  

6.4 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der forefindes ikke anden organisk gødning på ejendommen. 

6.5 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.5.1 Generelt 

Redegørelse 
Der anvendes bredspreder til udspredning af hønsemøget. Der forefindes ikke anden tek-
nik til udspredning af fast gødning fra fjerkræ. Gødningen tildeles til de enkelte marker 
ud fra en forud fastlagt gødningsplan.  
 

6.5.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
Husdyrgødningen udspredes i løbet af dagen, når der er mindre sandsynlighed for at folk 
er hjemme. Det undgås så vidt muligt at udsprede husdyrgødning i weekender og på 
helligdage. Der henledes opmærksomhed på vindretning i forhold til naboer ved ud-
spredning af husdyrgødningen. Der tilføres ikke gødning til jorden, når denne er vand-
mættet, oversvømmet, frossen eller snedækket. Der tilføres ikke husdyrgødning til 
stærkt hældende marker.  
 
Vurdering 
Kvælstof kan tabes fra fjerkrægødningen ved fordampning af ammoniak i forbindelse 
med eller lige efter udbringning. Kvælstof kan ligeledes tabes ved udvaskning og ved 
denitrifikation. Valg af rigtig udbringningsteknik, udbringningstidspunkter og -mængder 
minimerer disse tab. Tab af kvælstof ved ammoniakfordampning kan undgås, hvis gød-
ningen indarbejdes i jorden hurtigt efter udbringning.  
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødningen vurderes at opfylde kravene til BAT, idet 
anvendelse og udbringning er underlagt kravene om gødningsplanlægning samt husdyr-
gødningsbekendtgørelsens bestemmelser. Disse bestemmelser sikrer mindst mulig tab af 
næringsstoffer. Derudover praktiseres godt landmandsskab ved udbringningen, således 
at omkringboende generes mindst muligt.  
 



 

 

46

7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt  
Redegørelse 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbruget omfattet af husdyrbrugslovens § 11 er 
fastlagt i husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkeltbe-
boelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstand 
er større end den faktiske afstand, skal der give afslag. 
 
I www.husdyrgodkendelse.dk er alle stalde indtegnet og 1) den nærmeste enkeltbeboel-
se uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsherren, 2) den nærmeste samlede be-
byggelse og 3) det nærmeste eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde markeret. It-ansøgningssystemet beregner 
geneafstandene og de gennemsnitafstande. Lugtgeneafstandene er beregnet som fuld 
besætning, hvor alle de eksisterende og nye staldafsnit indgår i beregningerne. 
 
Lugtberegningen er sket ud fra en lugtemissions på 525 OUe/tons dyr på stald. Nye må-
linger har vist lugtemissioner på 160 OUe/tons dyr på stald. Derfor er lugtemissionerne 
og de beregnede lugtgeneafstande overestimerede i ansøgningen for Bajstrup Bygade 
74. De nye lugtnormer anvendes for ansøgninger indsendt efter oktober 2011. Se endvi-
dere bilag 6 og 7. 
 
Anlæg  
Da dyrene er på stald hele året og der er tale om kontinuerlig produktion vil lugtemissio-
nen fra staldanlægget alt andet lige være ens hen over året, bort set fra tomgangsperio-
den.  
Lugtens udbredelse i nærområdet afhænger bl.a. af antal og typer af husdyr samt den 
geografiske placering. Disse faktorer indgår i lugtberegningen. 
Lugtemissionen fra staldanlægget beregnes ud fra antal kg dyr på stald. Dvs. ud fra an-
tallet af hønepladser, som er angivet til 41.500. Gennemsnitsvægen af hønsene er angi-
vet til 1,75 kg. Det vil sige at der maksimalt er 76.625 kg høns i stalden. Dertil kommer 
den mindre hobbydyrproduktion.  
For den ansøgte produktion på Bajstrup Bygade 74 er lugtemissionen beregnet til 9036 
LE/sec (gammel lugtemissionsmodel) og 39.192 OUe/sec (ny lugtemissionsmodel). 
Konsekvensafstanden for lugt beregnes ud fra formlen 1,6(RC50)0,6, hvor RC50 er 
lugtemissionen i LE/sec. Konsekvensafstanden for lugt beregnes således til 378m. Opde-
les på de to separate anlæg fås en konsekvensafstand på 273 m for det eksisterende 
anlæg og 224 m for det nye anlæg.   
 
Indenfor denne afstand af produktionsanlægget på Bajstrup Bygade 74 findes følgende 
adresser: Bajstrup Bygade, 59, 63, 66 a, 66 b, 68, 70, 76, 77 og 78 samt Bajstrup 
Østermark 6. Se bilag 12 og 13.  
Lugtgeneafstanden til byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse samt enkeltbeboel-
se er beregnet i såvel den gamle lugtmodel, den såkaldte FMK-model samt med den nye 
lugtmodel. Den model, som giver den længste geneafstand, anvendes i forhold til vurde-
ring af lugtgener og er den værdi, som er angivet i nedenstående tabel.  
Nærmeste samlede bebyggelse fra Bajstrup Bygade 74 er bebyggelsen ved Bajstrup ca. 
290 m nordvest for ejendommen. Nærmeste byzone er ved Tinglev mere end 3 km nord 
for ejendommen. Nærmeste sommerhusområde Kollund ved Bov er ca. 18 km væk fra 
ejendommen. Der er således heller ikke nogen problemer i forhold til geneafstanden til 
byzone/sommerhusområde.  
Nærmeste enkeltbeboelse uden landbrugspligt og som ikke ejes af ansøger er Bajstrup 
Bygade 77 i forhold til den nye stald. Der er ca 235 m fra det nærmeste hjørne på den 
nye stald til beboelsen på bajstrup Bygade 77. I forhold til den eksisterende stald er det 
ligeledes Bajstrup Bygade 77. Der er ca. 200 m fra eksisterende stald til beboelsen på 
denne ejendom målt til nærmeste staldhjørne.  
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Nærmeste nabo er Bajstrup Bygade 63, men dette er en landbrugsejendom med et jord-
tilliggende større end 2 ha. Afstanden til stuehuset på denne ejendom er i forhold til den 
nye stald 130 m og i forhold til den eksisterende stald 195 m målt i forhold til nærmeste 
staldhjørne.  
 
Tabel 14 Lugtgeneafstande og konsekvensområde fra husdyrgodkendelse.dk 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav i m* 

Enkeltbeboelse uden 
landbrugspligt, som 
ikke ejes af ansøger i 
forhold til eksisterende 

stald 

220 - 280 
m6 

Nærmeste enkeltbeboelse 
Bajstrup Bygade 77 

141,40 

Samlet bebyggelse i 
landzone 

323,18 m7 Bajstrup (Ved Bajstrup By-
gade 70) 

293,51 (korrigeret) 

306,95 (ukorrigeret) 

Byzone 3.000 m Tinglev 422,04 

Sommerhusområde 18 km Kollund, Bov 422,04 

* Afstandskravet er opgivet som de beregnede geneafstande. Der skal gøres opmærksom på, at afstanden 
måles fra et beregnet midtpunkt til beboelsesbygningen ved enkelt beboelse og samlet bebyggelse og til zone-
grænse ved sommerhus- og byzoneområde. Afstanden afviger derfor fra afstanden målt fra nærmeste stald-
hjørne. Afstandekarvene er beregnet ud fra en lugtemission på 525 OUe/tons dyr. Nye normer for lugt er kun 
160 OUe/tons dyr. Dvs. geneafstanden er overestimeret. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt. 
 
Anlægget er beliggende længere væk end 100 m til den nærmeste nabobeboelse uden 
landbrugspligt og som ikke ejes af ansøger og længere væk end 300 m fra byzone, men 
ejendommen er ikke beliggende mere end 300 m væk fral samlet bebyggelse. Der er dog 
ikke andre husdyrbrug med mere end 75 DE indenfor 300 m af den samlede bebyggelse 
og samtidig indenfor 300 m af Bajstrup Bygade 74. Der er således ingen kumulation med 
andre ejendomme med et husdyrhold større end 75 dyreenheder. De to hønsestalde er 
beliggende med nogen afstand i mellem, men husdyrgodkendelse.dk tager i beregnin-
gerne hensyn til begge staldanlæg ved beregning af om geneafstande er overholdt.  
 
Lokalisering af naboer mv fremgår af bilag 11 og 12. 
 
I ansøgningen for Bajstrup Bygade 74 anvendes en lugtemission på 525 OUe/tons dyr. 
For nyere ansøgninger anvendes i husdyrgodkendelse.dk en lugtemission på 160 
OUe/tons dyr. Dvs at de beregnede geneafstande i skema 21908 for Bajstrup Bygade er 
overestimerede. Se bilag 6 og 7. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
I forbindelse med håndtering og udbringning af husdyrgødningen kan der forekomme 
lugtgener. Den faste husdyrgødning fra hønsestalden udmuges 3 gange ugentligt med 
gødningsbånd og bringes umiddelbart efter til gødningshuset, hvor det oplagres indtil 
udbringning. Dybstrøelse fra hønsestalden udmuges ved holdskifte, dvs ca 1 gang årligt. 
Dybstrøelsen leveres direkte efter tømning af stalden til handelsfirma og vil normalt ikke 
blive oplagret på ejendommen.  
 
Husdyrgødningen udbringes på udspredningsarealerne primært om foråret  
 

                                                 
6 De to afstande angiver afstand fra centrum af eksisterende staldbygning og centrum af ny staldbygning og til 
nabobeboelsen på Bajstrup Bygade 77. Den vægtede afstand beregnes ikke i husdyrgodkendelse da aktuelle 
afstand er større end 1,2 gange geneafstanden. 
7 Vægtet afstand beregnet i husdyrgodkendelse.dk 
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Markstakke af ensilage og kompost  
Al den faste gødning opbevares i gødningshuset. Dybstrøelsen som udmuges ved hold-
skifte har karakter af kompost og leveres direkte til handelsfirma. I tilfælde af force ma-
jeur kan dybstrøelsen evt. lægges i markstak. Kompost i markstak skal overdækkes og 
overholde afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 
 
Vurdering 
Lovens minimums krav til afstande til nærmeste beboelser, samlet bebyggelse etc. er 
overholdt selv med den gamle lugtemissinsnorm for høns, som er mere end 3 gange 
større end den nye norm, som nu anvendes ved miljøgodkendelser af husdyrbrug. Aa-
benraa kommune vurderer derfor at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener fra 
produktionen for omkringboende. 
Det vurderes, at ansøger minimerer lugtgenerne mest muligt ved at holde rent i og om-
kring ejendommen. Bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen vedr. afstands-
krav og overdækning af kompost i markstak mindsker risikoen for lugtgener fra oplag af 
kompost.  
Udbringningen af husdyrgødning koncentreres omkring få dage i en kortere periode, hvil-
ket er medvirkende til at begrænse lugtgenerne ved udbringning af husdyrgødningen. 
Transport af husdyrgødning til Anton Knoll sker i lukkede vogne.  
 

7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Der er ingen fluegener fra stalden. Der kan opstå fluegener fra oplagring af husdyrgød-
ningen, men denne placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer og husdyrgødningsbe-
kendtgørelsens bestemmelser sikrer at generne minimeres. God management vil hindre 
udvikling af fluelarver fra gødningen. Gødningshuset er centralt placeret i forhold til be-
boelsen på ejendommen, og der er således godt tilsyn. I henhold til husdyrgødningsbe-
kendtgørelsens bestemmelser skal gødningslagre der ikke har daglig tilførsel være over-
dækkede. Dette mindsker ligeledes fluegener. Ved problemer vil der blive foretaget aktiv 
bekæmpelse af fluer.  
 
I forhold til rottebekæmpelse er der indgået aftale med skadedyrsfirmaet Mortalin. Fir-
maet kommer på ejendommen 2-3 gange årligt. Det er en del af HACCP konceptet at der 
foretages en effektiv bekæmpelse af gnavere. Det er specielt vigtigt i forhold til åbne 
staldsystemer.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af foderet i lukkede siloer sikrer, at foderet 
opbevares således at det ikke er tilgængeligt for skadedyr (rotter). Der er desuden aftale 
med et skadedyrsfirme, som sikrer at rotterne løbende bekæmpes på bedste vis. Desu-
den følges egenkontrolprogram i henhold til HACCP konceptet, hvor der også er fokus på 
bekæmpelse af skadedyr.  
 

7.3 Transport  
Redegørelse 
Til- og frakørsel sker ad Bajstrup Bygade. Transport til og fra ejendommen vil ske ad 
Bajstrup Bygade gennem Bajstrup og til Flensborgvej. Transport af husdyrgødning til ud-
bringningsarealerne sker ligeledes ad Bajstrup Bygade mod øst.  
Der sker ikke transport gennem byer. Antallet af transporter før og nu fremgår af neden-
stående tabel.  
 
Tabel 15 Transporter  

Transporter 
Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  
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Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 
transport 

Trans-
port-
middel 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 
transport 

Trans-
port-
middel 

Foder 52   80  lastbil 

Afhentning af 
æg 

121   1218  lastbil 

Afhentning af 
døde dyr 

26   26  lastbil 

Indsætning af 
dyr i stalden 1-2   2-3  lastbil 

Udsætning af 
dyr 1-2   2-3  lastbil 

Dieselolie 10   10  tankvogn 

Markarbejde 100   100   

Husdyrgødning 
til Anton Knoll 3   31 20 -30 t lastbil 

Fast husdyr-
gødning til 
udsprednings-
arealerne 

409 10 
Traktor og 

vogn 40 10 
Traktor 
og vogn 

Transport gylle 0   0   

øvrige 20   20   

Transporter i 
alt 375   433   

Interne transportveje mv fremgår af bilag 1.4. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyr-
læge mv. Antallet af transporter stiger primært som følge af at der skal leveres mere 
foder til ejendommen og at  større mængder husdyrgødning skal afsættes til handelsfir-
maet Anton Knoll.  
Transport vil så vidt muligt foregå på hverdage i tidsrummet 06 – 18. I travle perioder vil 
der forekomme transport udenfor disse tidsrum. Der sker ikke tung transport gennem 
større byer. Transport til og fra ejendommen på Bajstrup Bygade 74 sker ud til motorvej 
E45. Der er ingen byer på ruten.  
Der sker heller ikke transport til harmoniarealerne gennem bymæssig bebyggelse.  
 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at transport til og fra ejendommen ikke vil være til gene 
for omkringboende. Transportfrekvensen til og fra ejendommen stiger med ca 60 trans-
porter pr år. Stigningen sker hovedsageligt som følge af større mængder foder til ejen-
dommen og større mængder afsat husdyrgødning. Husdyrgødning afsat til handelsfirma 
vil blive transporteret i lukkede vogne og vurderes ikke at ville medføre væsentlige lugt-
gener. Der vil desuden ske nogen transport internt på ejendommen mellem de to anlæg. 

                                                 
8 Der skal afhentes æg fra begge staldanlæg så der vil ligeledes være transport mellem de to stalde hver 3. 
dag.  
9 Der skal udbringes ca 400 t fast gødning til bedriftens udbringningsarealer. Ved anvendelse af 10 t vogn bliver 
dette således ca. 40læs årligt. 
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Specielt vil der skulle hentes æg fra begge anlæg, hvilket betyder at der vil ske transport 
med større køretøj hver 3. dag. Adgangsvejen til det nye anlæg ligger dog umiddelbart 
ud for adgangsvejen til nuværende anlæg. Derfor vil transport ske ved direkte overkørsel 
ad Bajstrup Bygade, hvilket vurderes at give færrest mulige gener.  
 
Naboejendommene på Bajstrup Bygade 63 samt Bajstrup Bygade 77 vil dog kunne ople-
ve øget transport ad den nye vej til det nye anlæg. Vejen ligger ca. 150 m øst for stue-
huset til Bajstrup Bygade 63 og ca 135 m vest for stuehuset på Bajstrup Bygade 77. Mel-
lem stuehuset på Bajstrup Bygade 63 og vejen er der eksisterende beplantning foruden 
at der vil ske nyplantning. I forhold til Bajstrup Bygade 77 er der for nuværende kun be-
plantning langs Bajstrup Bygade, men der vil blive etableret yderligere beplantning i for-
bindelse med etablering af ny stald og hønsegård. Den øgede transport vurderes derfor 
ikke at ville medføre væsentlig gene for de to nærmeste naboer.   
 
 

7.4 Støj 
Redegørelse 
Der er kun få støjkilder ved produktion af æglæggende høns. Aflæsning og indblæsning 
af foder giver anledning til støj ca 45 min pr foderleverance, dvs ca en gang pr uge. Der 
leveres foder ca. en gang pr. uge. Ventilationsstøj kan forekomme i mindre omfang. Der 
ventileres mest om sommeren, da ventilationsbehovet er afhængig af temperaturen 
udendørs. Øvrige støjkilder er ved kørsel med landbrugsmaskiner, hvilket ikke ændres 
væsentligt som følge af udvidelsen, samt til og frakørsel af foder, æg mm. 
 
Leverance af foder og dyr samt afhentning af æg foregår så vidt muligt indenfor normal 
arbejdstid på hverdage. 
 
Ventilationen er automatisk styret, således at der kun ventileres i forhold til behovet, og 
det derved sires at anlægget kun er i drift i de nødvendige antal timer af hensyn til dyre-
velfærd. Frekvensstyret ventilation giver mindre støjgener. 
 
 
    Tabel 16 Støjkilder  

Støjkilde Placering Driftstid 

Ventilationsafkast 
På stald ST- 67427 og ST- 

67431 Hele året 

Fodringstider 
Ved stald ST- 67427 og ST- 

67431 Hele året 

Udkørsel af husdyrgødning   Primært forår 

Lastbiler m.v.  Hele året 

Markvanding  I sæsonen 

 
Vurdering 
Beliggenheden af landbruget Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgen-
de i afsnittet 7.1 Landbrug: 
 
7.1 Landbrug 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, 
miljø, landskab og kulturhistoriske interesser 
at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistorie. 
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I afsnittet 6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter er anført følgende: 
 
6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at forebygge og begrænse forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder 
og trafik. 
 
Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i 
bymønsteret. 
De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. 
Landbruget Bajstrup Bygade 74 er beliggende i Det åbne land, Vest og har driftsarealer 
beliggende i det samme område. 
Kommuneplanen fastsætter for Det åbne land, Vest ikke retningslinjer for støjbelastning, 
der er til hindring for udvidelsesmulighederne for landbruget. 
 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støj-
udsendelse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af 
disse arealer. 
 
Landbrugets driftsbygninger på adressen Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev, 6360 Tinglev 
er beliggende i Det åbne land, Vest, uden for kommuneplanens landsbyafgrænsning 
4.8.004.L for Bajstrup. 
Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse kan 
være af betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, eksempelvis 
boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer, landsbyer, da afstanden 
til landsbyen Bajstrup er ca. 250 meter. 
 
Driftsarealer hørende til landbruget er beliggende i umiddelbar nærhed af landsbyen Baj-
strup, kommuneplanområde 4.8.004.L. 
 

7.5 Støv 
Redegørelse  
Produktionen på Bajstrup Bygade 74 medfører ikke væsentlige støvgener. Der anvendes 
færdigfoder som indblæses i fodersiloer. Fodersiloerne er placeret til tilknytning til de to 
staldanlæg. Der anvendes mindre mængder halm til hobbydyrene. Desuden kan der fo-
rekomme meget begrænsede støvgener i forbindelse med tømning af staldene for 
dybstrøelse. Dette sker dog kun ca en gang årligt pr staldanlæg. Korteste afstand mellem 
staldanlæg og nærmeste nabo er ca. 125 m. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ved hensynsfuld kørsel vil naboerne på Bajstrup Bygade 
ikke blive generet af støvgener fra Bajstrup Bygade 74. Hjemkørsel af halm, som vil kun-
ne forårsage de værste støvgener vil kun forekomme få dage om året og vurderes derfor 
som værende uden betydning. Ansøger opfordres til hensynsfuld kørsel på grus- og 
markveje, så støvgener minimeres. 
 

7.6 Lys 
Redegørelse  
I forhold til det eksisterende anlæg er der opsat lamper ved indgangsparti og større lys-
armaturer ved porte, som kun anvendes ved ind- og udsætning af dyr. 
Staldanlægget er uden vinduer. Der er åbninger langs siden af stalden hvor hønerne kan 
komme ud, men de lukker når det er mørkt og hønerne er i stalden, så der kommer ikke 
nævneværdig lyspåvirkning fra anlægget. Den nye stald ligger isoleret på mark nord for 
bajstrup Bygade. Pakkerummet er orienteret mod syd. Ved denne sydlige ende er der lys 
ved port og dør. Der kan ligeledes forekomme lys fra lastbiler, der henter og bringer va-
rer til anlægget.  
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den nævnte belysning på ejendommen ikke vil være til 
gene for omkringboende og ej heller i forhold til trafikken på Bajstrup Bygade. Den kraf-
tigere belysning som anvendes ved indsætning og udsætning af dyr vil kun være tændt i 
få timer om året, idet der kun sker udskiftning af hønsene ca. hver 13. måned. 
 

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 
2010 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 % idet der er tale om 
fjerkræproduktion, hvor reduktionskravet er fastholdt på 15%. 
 
Det generelle ammoniakreduktionskrav er opfyldt ved at vælge et staldsystem, hvor en 
del af gødningen afsættes på gødningsbånd. Dette muliggør anvendelse af hyppig ud-
mugning. Desuden afsættes al dybstrøelsen til handelsfirma umiddelbart efter udmug-
ning, og der vil således ikke være noget lagertab herfra på ejendommen. Dette er dog 
ikke anvendt som virkemiddel i forhold til at opfyldet det generelle ammoniakreduktions-
krav og lagertabet er medregnet i den samlede ammoniakemission fra ejendommens 
anlæg.  
 
Alle hobbydyrene er på græs hele året og er derfor ikke omfattet af det generelle ammo-
niakreduktionskrav. Alle hobbydyrere er på græs hele året i såvel nudrift som ansøgt 
drift.  
 
Udegående dyr må ikke anvendes som virkemiddel i forhold til at opnå det generelle 
ammoniakreduktionskrav på 15%. Udregnet afsættes der ca 8,5% af N/år såvel i nusi-
tuationen fra udegående dyr og i ansøgt situation.  
 
Tabel 17a Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission i husdyr-

godkendelse.dk skema 21908 

Grovfoderrationen for kvægprodukltionen på anlægget er baseret på min. 40% græs Nej 

Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Ja 

Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfylde kravet -2919,20 

 
Tabel 17b Ammoniaktab i ansøgt drift fordelt på staldsystemer og lagre beregninger i 

husdyrgodkendelse.dk skema 21908 

 
Ansøgt (kg 

N/år) 

Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav. 0,00 

Ammoniaktab fra stalde og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men eksi-
sterende uændret produktion. 

1316,05 

Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etable-
ringer, udvidelser, ændringer) 

1459,65 

Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning 0,00 

Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning 1419,28 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det generelle ammoniakreduktionskrav er opfyldt, idet 
beregningerne i husdyrgodkendelse viser, at kravet er opfyldt med 2919 kg N mere end 
påkrævet. Det vurderes, at udegående dyr ikke er anvendt som virkemiddel til at opnå 
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den lovpligtige ammoniakreduktionsprocent på 15%, da andelen af udegående dyr væg-
tet for kvælstofudskillelse er ens i ansøgt drift og i nudrift.  
 

7.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Produktionen på Bajstrup Bygade 74 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast 
gødning), 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). 
 
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. For ansøgninger indsendt i 2010 er kravet en 15 % reduktion, idet der er tale om 
fjerkræproduktion, hvor det generelle ammoniakreduktionskrav er fastholdt på 15%. 
Kravet vedrører alene reduktion af den forøgede emission, altså ammoniakemissionen fra 
selve udvidelsen, samt for stalde der renoveres. Det fremgår af ansøgningen, at dette 
reduktionskrav er overholdt med 2919 kg N mere end kravet.  
 
Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte udvidelse vil give anledning til en meremis-
sion af ammoniak på 1870 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved bliver 
på 4195 kg N/år. Heraf udgør tabet fra lageret 1419 kg N/år. En del af lagertabet hidhø-
rer fra tab fra dybstrøelse. Det vil imidlertid være således at dybstrøelsen vil blive eks-
porteret direkte til handelsfirmet Anton Knoll, og vil derfor i praksis ikke blive oplagret på 
ejendommen. Lagertabet og dermed det samlede tab fra ejendommen vil derfor være 
mindre end det beregnes i husdyrgodkendelse.dk. I scenarieberegning (skema 41750) er 
dette tab beregnet til at udgøre 314 kg N/år. Dvs. at det reelle ammoniaktab fra ejen-
dommen er 3881 kg N og meremission 1556 kg N. Da det imidlertid ikke er muligt at 
dokumentere at lagertabet ikke vil ske hos modtageren i stedet er det alligevel valgt at 
medregne det fulde lagertab fra produktionen. I tilfælde af force majeur i forhold til af-
sætning af dybstrøelsen direkte efter tømning af staldene vil der være mulighed for mid-
lertidigt at opbevare dybstrøelsen i markstak på ejendommen efter gældende regler. For 
at mindske risikoen for kvælstofdeposition til § 3 naturarealer fra lagre af evt. 
dybstreøelse stilles vilkår om at markstakke med dybstrøelse ikke må placeres nærmere 
end 100 m fra §3 natur. 
 
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 
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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  

 
Kort 2: §3 natur indenfor 1000 m  
 
Naturarealerne indenfor 1000 m af ejendommen omfatter engarealer langs Gejl Å mod 
syd og Bjerndrup Mølle å mod nord. Et mindre moseområde er beliggende ca. 890 m øst 
for ejendommen. Denne mose er ikke højmose og derfor ikke omfattet af husdyrlovens § 
7. Der er et enkelt § 3 beskyttet vandhul mod sydøst og såvel Bjerndrup Mølleå og Gejl Å 
er § 3 beskyttede vandløb. Arealerne er beskrevet under afsnittet  ”Naturbeskyttelseslo-
vens § 3” nedenfor. Der er ingen ”§ 7 natur arealer” indenfor 1000 m af ejendommen.  
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 
 
Baggrundsbelastningen i området varierer mellem 20–26 kg N/ha/år. I området ved mo-
serne er depositionen ca. 22 kg N/ha/år. (”Atmosfærisk deposition 2010 NOVANA 
Videnskabelig rapport fra DCE – nationalt center for Miljø og energi nr. 2 2011 Århus uni-
versitet”  suppleret med tal fra DMU for året 2009) 
 
 
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 
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antallet af andre husdyrbrug med mere end 75 DE, der ligger nærmere bruget og § 7 
naturområdet end 1000 meter (bufferzone II)). 
 
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 indenfor 1000 meter fra anlægget, som er omfattet af 
Husdyrlovens § 7, jf. kort 1. Ca. 1400 m ØSØ for eksisterende anlæg og ca 1500 m fra 
den nye stald ligger en § 7 beskyttet mose og der er lavet beregninger på merdepositio-
nen og den totale deposition af ammoniak fra anlægget til mosen. Beregningspunkt og 
naturområde fremgår af kort 3: 
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Kort 3. Naturområder omfattet af Husdyrlovens § 7, med bufferzoner og beregningspunkt 
for ammoniakdeposition. 

 
Depositionsberegningerne til § 7 mosen er lavet i scenarieberegning med skemanummer 
41751 (ruhed natur Mk, ruhed opland L, kildehøjde 6 m). 
Depositionsberegningerne viser at totaldepositionen i ansøgt drift bliver 0,10 kg N/ha/år 
og merdepositionen 0,0 kg N/ha/år. Inden udvidelsen i 2010 var ammoniakemissionen 
nul og dermed ligeledes ammoniakdepositionen, idet hele husdyrholdet frem til godken-
delsen i 2010 bestod af frilandsdyrehold. Derfor er den totale merdeposition siden første 
udvidelse efter 01.01.2007 lig med totaldepositionen til arealet.  Vurdering skal ske i 
henhold til den samlede merdeposition siden første udvidelse efter den nye husdyrlov (§ 
26 stk. 2 i husdyrloven) Mosen er beskrevet i nedenstående tabel. 
 
 

§ 7 Mose (besigtiget marts 2010) 

Se registrering i naturdata: 
http://www.naturdata.dk/formedit.aspx?AktId=415504&OnlyShow=1&ShowBack=0 

Naturtype/undertype Nedbrudt højmose 

Lokalitetsbeskrivelse Kun den sydligste halvdel er udpeget som § 7.  

Den er højere liggende end den nordligste og har ka-
rakter af højmose med meget klokkelyng, tranebær, 
hedelyng, revling og lidt rosmarinlyng på tørvelag. 
Desuden spredte dunbirk. Den nordligeste del er 
græshedemose med mest blåtop og lysesiv. Desuden 
enkelte krybende pil og mosebølle.  

Lokalisering i forhold til anlæg  ca.1.390 meter sydøst for eksisterende anlæg. 

Lokalisering i forhold til arealer Området grænser ikke op til ejendommens udbring-
ningsarealer. 
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N-deposition10 
(merdeposition og totaldeposi-
tion) 

Merdeposition (siden første udvidelse efter 1. jan 
2007): 0,10 kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,10 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 5-10 kg N/ha/år 

Betydning som levested for bilag 
IV-arter 

Markfirben er knyttet til heder og overdrev og dele af 
mosen, der er forholdsvis tør og har karakter af hede 
kan have betydning for denne art. Også paddearter 
kan være knyttet til mosens vandhuller. 

Natura 2000 område Mosen er ikke beliggende indenfor Natura 2000 

Kommuneplan 2009 Arealet er ikke udpeget som særligt næringsfattigt 
naturareal i kommuneplanen for 2009 og ej heller som 
område med naturinteresser i Regionplanen 2005. 

Fredning Ikke fredet. 

 
 
 
Vurdering (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Mosen er nedbrudt højmose. En mindre del er tydeligt påvirket af næringsstoffer og af-
vanding forekommer, men domineres dog af fugtigbundsplanter. Baggrundsbelastningen 
i området på ca. 25 kg N/ha/år er en stor overskridelse af naturtypens tålegrænse. Ejen-
dommen på Bajstrup Bygade 74 ligger udenfor bufferzone I og II i forhold til mosen. De-
positionen til mosen er beregnet til 0,10 kg N/ha/år. En mer- og totaldeposition til mo-
sen, som følge af produktionen på Bajstrup Bygade 74, på under 1% af baggrundsbe-
lastningen vurderes ikke at påvirke mosen. Selv om der ikke beregnes ammoniakemissi-
on og deposition fra husdyrhold på friland, vil dette dyrehold have givet anledning til no-
gen ammoniakemission og dermed deposition til naurarealer. Derfor er den reelle mer-
deposition mindre end det beregnede.  
 
§ 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 Bajstrup Bygade 74. 
 
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) 
Naturtyper indenfor 1000 m af ejendommen, foruden vandhuller og vandløb, omfatter 
kun engarealer og et enkelt moseområde. 

                                                 
10 Beregning af depositionen er sket i scanarieberegning 41751 
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Kort 4. Naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, samt beregningspunkter 
for ammoniakdeposition. 
 
Nedenfor er gennemgået de arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i 
nærheden af ejendommens anlæg. (jf. kort 2). 
 

§3 mose mod øst (16. marts 2010) 

Se registrering i naturdata: 
http://www.naturdata.dk/formedit.aspx?AktId=415504&OnlyShow=1&ShowBack=0 

Naturtype/undertype Højstaude mose 

Lokalitetsbeskrivelse Mosen ligger op til Gejl Å. Der er meget 
lysesiv, pil,tagrør, rørgræs, dunhammer og 
blåtop. Nord for åen har mosen karakter af 
våd eng. 

Lokalisering i forhold til anlæg mosen er lokaliseret 890 m øst det eksiste-
rende anlæg på ejendommen 

Lokalisering i forhold til arealer Området grænser ikke op til ejendommens 
udbringningsarealer 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

0,4 kg N/ha merdeposition siden første 
udvidelse efter 01.01.2007 

0,4 kg N/ha totaldeposition 

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år – konkret i den øvre en-
de af skalaen. 

Betydning som levested for bilag IV-arter - 

Natura 2000 område området ligger ikke indenfor Natura 2000 

Kommuneplan 2009 Arealet er ikke udpeget som særligt næ-
ringsfattigt naturareal i kommuneplanen 
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for 2009 og ej heller som område med na-
turinteresser i Regionplanen 2005. 

Fredning Området er ikke fredet 

 
 
Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
 
Mose 
De to nærmest liggende moser er besigtiget i marts 2010. Mosen, der er vurderet til at 
være højmose, og derfor er omfattet af husdyrlovens § 7, er beskrevet og vurderet i 
ovenstående afsnit og vil ikke blive behandlet yderligere.  
Tættere på Bajstrup Bygade 74 mod øst er en mose, der ikke er vurderet som værende 
højmose, og derfor ikke omfattet af husdyrlovens § 7, men mosen er omfattet af natur-
beskyttelseslovens § 3.  
Depositionen til mosen er beregnet til 0,4 kg N/ha/år. Dette er sket i scanarieberegning 
med skemanummer 41757 (ruhed natur Mk, ruhed opland L, kildehøjde 6 m). Merdeposition og total-
deposition beregnes ens, da alle dyr før første udvidelse efter 1. jan 2007 er udegående. 
Ansøgningssystemet medregner kun ammoniakemmision fra dyr i stald og ikke fra ude-
gående dyr. Derfor er ammoniakemmisionen fra ejendommen før første udvidelse bereg-
net til 0 kg N/år.  
 
Mosen vurderes at være næringsberiget med en naturtilstand som moderat. Der er ved 
besigtigelsen ikke fundet positivarter eller næringsfølsomme arter. Med begrundelse i at 
merdepositionen og totaldepositionen på mosen er lille (0,4 kg N/ha/år), samt det for-
hold at mosen primært rummer næringstolerante arter, vurderer kommunen, at ammo-
niakdepositionen fra anlægget ikke bidrager væsentligt til at forringe naturtilstanden i 
mosen. Reelt har produktionen af de udegående søer før første udvidelse efter 2007 også 
påvirket naturarealet med ammoniakdeponering, selv om det ikke medregnes i husdyr-
godkendelse.dk. Merdepositionen til mosen vurderes derfor at være mindre end 0,4 kg 
N/ha/år. 
Øvrige mosearealer i nærområdet til Bajstrup Bygade 74 er beliggende længere væk end 
mosen omfattet af § 7 i husdyrloven (se afsnit ”husdyrlovens § 7) og depositionen hertil 
vil være mindre end 0,1 kg N/ha/år (som er depositionen beregnet til nærmestliggende § 
7 mose). Den minimalt øgede mængde ammoniak fra anlægget vurderes derfor ikke at 
forringe naturtilstanden i moserne. 
 
Enge 
Umiddelbart syd for ejendommen er der engarealer langs Gejlå. Der er beregnet deposi-
tion til engarealerne. Dette er sket i scenarieberegning med skemanummer 41763 (ruhed 
natur Mk, ruhed opland L, kildehøjde 6 m) og skemanummer 41761 (ruhed natur Mk, ruhed opland L, kildehøjde 6 

m). Beregningerne viser, at de nærmestliggende engarealer ved Gejl å bliver påvirket 
med 1 kg N via atmosfærisk deposition, som følge af produktionen fra Bajstrup Bygade 
74. Engene påvirkes desuden af næringsrigt åvand samt af udvaskning til arealerne fra 
de dyrkede arealer. De pågældende enge er pga. tidvis oversvømmelse af åvand næ-
ringsrige. Plantesamfundet består af næringstolerante arter og det vurderes at depositio-
nen på 1 kg N/år ikke vil forringe engenes naturværdier væsentligt. Endvidere vurderes 
det, at der ikke sker en væsentlig øget deposition i forhold til tidligere, hvor der har væ-
ret frilandsgrise. De nærmest liggende enge anvendes desuden til afgræsning af ejen-
dommens hobbydyr. Til engarealerne længere væk fra ejendommen vil depositionen væ-
re mindre.  
Der er desuden engarealer nord for ejendommen ved Bjerndrup Mølleå. Der er ligeledes 
beregnet deposition til dette. Dette er sket i scanarieberegning med skemanummer 
41761. Totaldepositionen er beregnet til 0,9 kg N/år. Tilsvarende som for engarealerne 
syd for ejendommen vurderes dette ikke at ville forringe engarealets naturværdier.  
 
Vandhuller 
Der er kun to vandhuller indenfor 1000 m af ejendommen. (se kort 2). Vandhullerne lig-
ger ikke op til ejendommens udspredningsarealer. Vandhullet mod sydøst vurderes som 
værende næringsberiget, idet det er beliggende midt i et dyrket område. Det vurderes, 
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at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget på Bajstrup Bygade 74 har en meget 
begrænset effekt. Det andet vandhul ligger i forbindelse med engarealer ved Bjerndrup 
Mølleå nord for ejendommen. Hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne vurderes 
at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfladen til 
vandhullerne, dels som næringsberiget overfladevand, der løber til vandhullet via rodzo-
nen på dyrkede arealer. Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at forringe naturtilstanden 
i vandhullerne. 
 
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. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er Tinglev mose mod nord.  
Tinglev Mose er et biologisk værdifuldt naturområde. Området blev i 1998 undersøgt ind-
gående mht. vegetation og fauna. Resultatet er gengivet i rapporten ”Plante- og dyrelivet 
i Tinglev Mose, 1998” - udarbejdet af konsulentfirmaet Bio/consult for Sønderjyllands 
Amt.  
 
Tidligere var Tinglev Mose en lys åben hede- og højmose, som dækkede omtrent det nu-
værende moseareal syd for jernbanen Tinglev-Sønderborg og vest for Søndersø. Mosen 
blev imidlertid afvandet og delvist udgravet (tørv), hvilket bl. a. medførte en voldsom 
tilgroning i skyggende træer. Afvanding, tilgroning og øget næringsberigelse har således 
medført, at den sjældne højmosevegetation ikke længere er udbredt. Der forekommer 
tillige arealer med kær-samfund og skovbevoksede tørvemoser – som også er truet. 
 
Der er siden gennemført flere vandstandshævninger i mosen, hvilket har medført forbed-
rede forhold for højmosen pga. øget vandmætning af tørven, træer vælter hvilket bevir-
ker at sollys når til lav vegetation og fordampningen falder, mindre eutrofiering fra om-
kringliggende (våde landbrugsarealer) m. m.. Det er dog muligt, at vandstanden stadig 
er for lav – og næringsberigelsen for høj - til, at der atter vil udvikles lys åben højmose.  
 
Dyrelivet i Tinglev Mose er også præget af tilgroning og eutrofiering. Der lever en del 
forskellige arter af småfugle. Rørdrum og plettet rørvagtel forekommer. 
 
Tinglev Mose er en del af et udpeget Natura 2000 område ”Tinglev Sø og Mose, Ulvemo-
sen og Terkelsbøl Mose”. Området er fuglebeskyttelsesområde (nr. 62), og der udarbej-
det Natura 2000 plan for området. Naturplanen skal ved gennemførelse sikrer, at udpeg-
ningsgrundlaget – rørhøg og hedehøg - over tid opnår ”gunstig bevaringsstatus”. Forhol-
dene for fuglene er pt. ringe, idet der bl.a. er mangel på egnede rede- og fouragerings-
pladser (våde og lys åbne naturarealer – enge, moser og søer). En trussel er desuden 
tilgroning og tålegrænserne vurderes som værende overskredet. Se bilag 14.  
 
Kvælstof (ammoniak) fra stald, lager og markarealer i f. m. Bajstrup Bygade 74 (og an-
dre landbrug) kan føres til mosen med vind/nedbør og forringe de biologiske forhold i 
næringsfattige naturarealer. For at vurdere dette nærmere, er der udført beregninger på 
den merbelastning som produktionsudvidelsen vil medføre i det nærmeste punkt i mosen 
fra anlægget. 
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Der er ca. 1.250 m til grænsen for Natura 2000 området ved Tinglev Mose i forhold til 
den nærmeste stald. Totaldepositionen hertil er beregnet til 0,1 kg N/ha/år11. Dette er 
under husdyrlovens beskyttelsesniveau og under 1% af den samlede deposition til mo-
sen. Der sker derfor ikke nogen påvirkning af Natura 2000 området som følge af produk-
tionen på Bajstrup Bygade 74. Ejendommens udspredningsarealer ligger i en afstand af 
mindst 900 m til Natura 2000 området.  
 
Tinglev Sø og Mose, Ulvemosen og Terkelsbøl Mose er fuglebeskyttelsesområde. Nærme-
ste habitatområdeer ”Hostrup sø, Asserholm mose og Feldsted Vestermark” som er be-
liggende mere end 8,8 km fra anlægget på Bajstrup Bygade 74. Der vil ikke ske nogen 
ammoniakdeposition til dette område som følge af produktionen på Bajstrup Bygade 74.  
 
Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 8.7. 
 

                                                 
11 Beregning findes i scenarieberegning med skemanummer 41760 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Miljøgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens afsnit 
3.1 (se bilag 1.1). Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af oversigtskort herun-
der. Alle udbringningsarealer ligger i Aabenraa Kommune. 

 
Kort 5. Udbringningsarealer og §3 natur. 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 86,82 ha udbringningsarealer, 
heraf ejer ansøger 85,12 ha, og de resterende 1,7 ha er forpagtede arealer. Foruden ud-
spredningsarealerne hører der til Bajstrup Bygade 74 engarealer langs henholdsvis 
Bjerndrup Mølleå og Gejl Å, samt mindre arealer, som ej heller anvendes til udbringning 
af husdyrgødning da disse er tilplantede. En mindre del af arealerne anvendes til afgræs-
ning af ejendommens hobbydyr. Arealer der anvendes til hobbydyr udgør i alt 1,6 ha. 
Alle ejendommens ejede og forpagtede arealer fremgår af bilag 1.2.  
 
Derudover er der for at kunne opfylde harmonikravet og krav om fosforbalance på lav-
bundsarealer lavet aftale om afsætning af 133,26 DE til det tyske handelsfirma Anton 
Knoll. Jf. bilag 5. 
 
Tabel 18. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt eksport af husdyr-
gødning til handelsfirma. 
Ejede arealer  
Navn Adresse Udbringningsareal 

ha 
Antal DE og 
Gødningstype 

Otto Jensen Bajstrup Bygade 74, 6360 
Tinglev 

85,12 95,9 

Forpagtede 
arealer 

 

Navn Adresse Udbringningsareal  
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ha 
 Bajstrup Bygade 78, 6360 

Tinglev 
1,70 2,38 

eksportaftale    
Navn Adresse Udbringningsareal 

ha 
 

Anton Knoll Dorfstrasse 1, 49744 Geesten-
Bramhar, Tyskland 

- 133,26 

I alt   231,54 
 
Alle ejendommen arealer fremgår af bilag 1.2 og bilag 9.  
 
Ejendommen (Bajstrup Bygade 74) producerer efter udvidelsen samlet 233,06 DE hus-
dyrgødning, hvoraf 133,26 DE afsættes til det tyske handelsfirma Anton Knoll. En lille del 
af husdyrgødningen, svarende til andelen af hobbydyr, afsættes på arealer udenfor ud-
bringningsarealerne. Disse udgør 1,52 DE. 
 
For at sikre vilkår om P-balance på lavbundsarealerne er det nødvendigt at afsætte 
133,26 DE fra bedriften. 
 
Det ejede og forpagtede harmoniareal er 86,82 ha til udbringning af 98,28 DE idet der 
her er fraregnet husdyrgødning afsat af hobbydyrene udenfor udbringningarealerne samt 
den afsatte mængde til Anton Knoll, men indregnet husdyrgødning afsat af hønsene på 
udearealet.  
 
Hobbydyrene er udegående hele året og opholder sig på to mindre arealer sydvest for 
ejendommen langs Gejl Å. Arealet udgør i alt 1,6 ha og omfatter delvist § 3 beskyttet 
engareal. Arealet er ikke medtaget som udbringningsareal. Se bilag 1.2. 
 
De resterende 98,28 DE udgør i henhold til beregningerne i husdyrgodkendelse.dk 11374 
kg N og 3097 kg P. Al udbragt husdyrgødning er fast husdyrgødning fra fjerkræholdet 
idet al dybstrøelsen afsættes til Anton Knoll. 19,5 DE afsættes ved afgræsning indenfor 
udspredningsarealet af hønsene på mark 1 og 2 samt 11 og 14 (hønsegård). De reste-
rende 78,78 DE er i form af fast gødning, som anvendes på bedriften øvrige arealer. 
Mark 1 og 2, 11 og 14 udgør tilsammen 23,90 ha.  Der er regnet med at hønsene i gen-
nemsnit opholder sig på udearealet en måned om året. Størrelsen af det nødvendige 
udeareal er reguleret i henhold til ”bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner” 
I forhold til dette er der krav om mindst 4 m2 udeareal/høne for konventionelle høns og 
8m2/høne for de økologiske høns. Dvs. at 23.500 konventionelle høner kræver et udea-
real på mindst 9,40 ha. Mark 1 og 2 ligger umiddelbart vest for hønsestalden og udgør 
tilsammen 9,5 ha. 18.000 økologiske høner kræver 14,4 ha udeareal. Mark 11 og 14 ud-
gør 14,4 ha. Det betyder, at husdyrtrykket på arealet mark 1 og 2 bliver 1,17 DE/ha og 
husdyrtrykket på mark 11 og 14 bliver 0,58 DE/ha. Mark 1 og 2 samt 11 og 14 anvendes 
som udeareal til hønsene og udgør en samlet enhed, der ikke anvendes til udsprednings 
af husdyrgødning ud over det hønsene afsætter. På de resterende arealer kan der mak-
simalt udbringes 1,25 DE/ha, idet der ligeledes stilles krav om P-balance på lavbundsa-
realer, jf. 5 og vilkår 67-68 samt afsnit 8.5. 
 
Jordbund og dræning 
Arealerne er primært JB 1 (grovsandet jord). Enkelte marker (mark 29, 30 og mark 3-5 ) 
er JB 11 (humusjord). Arealerne er angivet med jordbundstype i overensstemmelse med  
jordbundskort. Arealerne er ikke drænede. Der er knyttet vandindvindingstilladelse til ca. 
70% af arealerne.  
 
Lavbundsarealer 
En del af udbringningsarealerne ved Bajstrup Bygade 74 er lavbundsarealer i lav-
bundsklasse I og II (stor og middel risiko for okkerudledning). Mark 29 og 30 og et lille 
hjørne af mark 27 ligger i okkerklasse I (stor risiko for okker udledning). Mark 8 og 8-1 
samt dele af mark 7 ligger ligeledes i lavbund okkerklasse I. Kanten af mark 11, 14 og 
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15 ligger på lavbundsarealer okkerklasse II. Arealer i lavbundsområde er opmålt til i alt 
at udgøre 13,98 ha heraf udgør lavbundsarealet på mark 11 og 14 1,05 ha. Mark 11 og 
14 er hønsegård for det økologisake hønsehold. Okkerforurening er et problem i de vest-
løbende 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. Okkerudvaskningen finder især sted i vinter-
halvåret, og lokalt kan der ske okkerforurening ved oprensning af grøfter og vandløb eller 
rensning (spuling) af drænsystemer. Uddybning af vandløb og grøfter forøger okkerud-
vaskningen og er sammen med intensivering af grødeskæring ikke ønskelig, hvor vand-
løbet ligger i ”Naturområder” eller ”Områder med naturinteresser” (udpegninger i Kom-
muneplan 2009 for Aabenraa Kommune). Bilag 4 a, b og c viser hvilke arealer der ligger i 
lavbundsområde.   
 

 
Kort 6: lavbundsarealer 
 
Dele af ejendommens udspredningsarealer er lavbundsarealer udpeget som ”VMPII-
lavbundsarealer” (dele af mark nr. 1, 2, 3.3, 3.5, 11, 14, 15, 32 og 52) og ”Øvrige lav-
bundsarealer” (mark nr. 7, 8 og 8-1). 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 gen-
skabes områder 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 7: VMP II lavbund og øvrige lavbundsarealer 
 
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
 

 
Kort 8: beskyttede sten- og jorddiger 
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Vest og nord for mark 52 er der et beskyttet jord/stendige og et hjørne af mark 2 græn-
ser op til et.  
 
Kommunegrænse 
Alle udbringningsarealer er beliggende i Aabenraa kommune. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at udbringningsarealet på 86,82 ha ejede/forpagtede area-
ler samt en aftale med handelsfirmaet Anton Knoll harmonerer med husdyrholdet og er 
tilstrækkeligt til at opfylde harmonikravene. Dog vil evt. krav om 10 m randzoner kunne 
betyde en mindre reduktion i harmoniarealet, hvilket må modsvares af større afsætning 
til Anton Knoll eller mindre produktion idet antal DE/ha på maksimalt 1,25 DE/ha på are-
aler udenfor hønsegårde ikke må overskrides. Jvn. Vilkår 56. 
 

8.1.1 Arealanvendelse 

 
Redegørelse 
Der anvendes referencesædskifte svarende til standardsædskiftet 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. 
Arealerne drives økologisk, hvilket betyder at der ikke anvendes handelsgødning på area-
lerne.  
 
På arealer med jordbundstypen JB1, grovsandet jord, er anvendt sædskifte S4 svarende 
til referencesædskiftet. Tre arealer er angivet i ansøgningen med jordbundstypen JB11, 
humusjord, her er sædskiftet og referencesædskiftet S2. Et enkelt lille areal er med per-
manent græs K13. 
 
Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer nedbringes det hurtigst muligt 
og inden 6 timer. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sædskiftekravene er overholdt. 
 

8.1.2 Aftalearealer 

Der indgår ikke aftalearealer til opfyldelse af harmonikravet på bedriften. Der er indgået 
aftale med det tyske handelsfirma Anton Knoll om afsætning af 133,26 DE. Handelsafta-
len kan ikke erstattes af husdyrgødningsaftaler med 3. mand uden forudgående godken-
delse fra Aabenraa Kommune.  

8.2 Beskyttet natur 
Beskyttet natur omfatter naturarealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. En del af 
disse naturarealer er ligeledes omfattet af husdyrlovens § 7 og beskyttes som følge deraf 
af bufferzoner. Derudover er der natur indenfor habitatområder, som er beskyttet i hen-
hold til EU’s habitatdirektiv. 
 
Redegørelse 
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Kort 9. Viser placeringen af beskyttet natur, beskyttede vandløb og udbringningsarealer. 
  
Udbringningsarealerne ligger hovedsageligt samlet omkring ejendommen. Der er dog ca. 
16 ha vest for ejendommen og 10 ha syd for ejendomme, som ikke ligger umiddelbart op 
ad de øvrige udbringningsarealer. Arealerne ligger alle indenfor en afstand af 3 km fra 
ejendommen. Ingen af ejendommens ejede eller forpagtede arealer ligger helt eller del-
vist i opland til målsatte søer, men en del af arealerne (mark nr. 8, 29 og 30) grænser 
direkte op til vandløb, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 (jf. kort 9). I 
henhold til anden lovgivning er disse vandløb omfattet af 10 m randzone. Ingen af ud-
bringningsarealerne skråner stejlt ned mod vandløbene. Flere af bedriftens udbringnings-
arealer grænser op til § 3 beskyttet eng langs henholdsvis Gejl Å og Bjerndrup Mølleå. 
Alle arealer afvander til Bjerndrup Mølleå eller Gejl Å og derfra videre til Sønder Å, der er 
en del af Habitatområde H 90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen. 
 
Tabel 19. Målsatte vandløb, der afvander Bajstrup Bygade 74´s udbringningsarealer. 

Vandløb Målsætning Status for 
målsætning 

DVFI (Sta-
tionsnr.) 

Bemærkninger 

Bjerndrup Møl-
le å 

God tilstand 

 

målsætning 
opfyldt 

425-2950  

DVFI 5 (2003) 

acceptable fysiske for-
hold 

Gejl å God tilstand målsætning 
opfyldt 

425-7600 

DVFI 5 (2009) 

 

425-7350 

DVFI 5 (2003) 

god biologisk vandkvali-
tet men dårlige fysiske 
forhold 

dårlige fysiske forhold 

Nørrestrøm God tilstand målsætning 
ikke opfyldt 

425-7450 

DVFI 4 (2003) 

forringede fysiske for-
hold 

 
Vurdering 
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Vandhuller 
Der er ingen vandhuller lokaliseret midt på udbringningsarealerne. Mark 8 grænser op til 
et vandhul. Dette vandhul er omfatte af 10 m randzone i henhold til anden lovgiving så-
fremt vandhullets størrelse er mere end 100 m2. Ca. 25 m nord for mark 11 er ligeledes 
et vandhul beliggende omkranset af engareal.   
Det vurderes, at hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne er overfladevand fra 
dyrkede arealer, dels som vand der løber på jordoverfladen til vandhullerne, dels som 
næringsberiget overfladevand der løber til via rodzonen på dyrkede arealer. 
Derfor stilles der vilkår om overholdelse af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer 
ved vandhullet ved mark 8 på dennes sydlige side ned mod mark 8. Størrelsen af 
bræmmer afhænger af terrænforholdene op til vandhullet og vil være større på faldende 
terræn end på fladt terræn. I dette tilfælde er der tale om fladt terræn og der kræves 2 
m bræmme. Dog er vandhullet formentlig omfatte af 10 m randzone i henhold til anden 
lovgivning.  
 
Moser 
Mosen ved mark 32 er ikke omfattet af Husdyrlovens § 7 som værende højmose eller 
specielt næringsfattig mose. Mosen ligger mellem mark 32 og Gejl Å. Mosen er et ud-
præget lavbundsareal i forbindelse med et vandløb. Mosen er tilgroet i arter af pil og 
sumpplanter primært tagrør. Mosen er næringsberiget og det vurderes at anvendelse af 
husdyrgødning på tilstødende mark ikke vil kunne forringe mosens tilstand.  
  
Overdrev 
Der er ingen overdrevsarealer i tilknytning til ejendommens udbringningsarealer.  
 
Enge 
Tilhørende Bajstrup Bygade 74 er flere engarealer langs henholdsvis Bjerndrup Mølleå og 
langs Gejl Å. Arealerne anvendes kun for en lille del til afgræsning. Arealer der anvendes 
til afgræsning af hobbydyrene fremgår af bilag 1.2. Engarealerne påvirkes af næringsrigt 
åvand samt af udvaskning fra tilstødende udbringningsarealer. Engarealer er generelt 
ikke næringsstoffølsomme.  
 
Vandløb og målsatte søer 
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.  
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 
(herunder 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. I henhold til anden lovgivning vil disse 
dog formentlig være omfattet af 10 m randzone 
På følgende marker skal der etableres 2 meter dyrkningsfri bræmmer op til de beskytte-
de vandløb: mark nr. 8 (bigrøft til Nørrestrøm). Såfremt vandløb og søer/vandhuller er 
omfattet af 10 m randzone vil dette dog være gældende i henhold til anden lovgivning.  
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Kort 10: randzone ved mark 8 
 
Øvrige vandløb der grænser op til bedriftens udbringningsarealer er omfattet af 2 m 
bræmmepligt og dette vurderes som værende tilstrækkelig til at sikre vandløbene mod 
overfladeafstrømning idet der er tale om fladt terræn. Ingen af bedriftens udbringnings-
arealer ligger i opland til målsatte søer. Dog vil vandløb og søer/vandhuller omfattet af 
randzonebestemmelserne skulle have 10 m randzone i henhold til anden lovgivning.  
 

8.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriften har 16,01 ha udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder (mark nr. 4-1, 12, 27, 29 og 30). 
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Kort 11: udbringningsarealer og NFI område 
 
Der er i det pågældende område ikke udarbejdet en indsatsplan. Derfor kan der ifølge 
Husdyrloven ikke tillades nogen merbelastning med nitrat, såfremt udvaskningen fra rod-
zonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen. 
 
Beregninger i ansøgningssystemet viser, at der udvaskes maks 49 mg nitrat pr. liter fra 
rodzonen ved det valgte standard og referencesædskifte og ved tildeling af 1,13 DE/ha i 
gennemsnit, hvilket svarer til en merbelastning på -8 til -10 mg nitrat/L i forhold til 
nudrift. 1,13 DE/ha er gennemsnit af husdyrtryk på arealer til hønsegårde og egentlige 
udspredningsarealer. Kravet om, at der ikke sker nogen merbelastning, er dermed over-
holdt. Da husdyrtrykket på de enkelte marker/arealer imidlertid varierer qua vilkår om P-
balance på lavbundsarealerne og vilkår om at målrette anvendelsen af husdyrgødning, 
således at P-balance sikres på lavbundsarealerne, samt det forhold at husdyrtrykket er 
lavt indenfor hønsegårdene er det vurderet om kravet til udvaskning også overholdes 
med anvendelse af op til 1,4 DE/ha (det generelle harmonikrav). Beregningerne er lavet i 
scenarieberegning med skemanummer 41791. Beregningerne viser, at udvaskningen ved 
anvendelse af 1,4 DE/ha svarende til 162 kg N/ha medfører en udvaskning på 54 mg 
nitrat/l og -4 til – 5 mg nitrat/l i forhold til nudrift12. Da udvaskningen ikke stiger i forhold 
til nudrift er kravet overholdt selv om udvaskningen overstiger 50 mg nitrat/l.  
Det er en forudsætning for beregningerne, at bedriften drives økologisk. Der er stillet 
vilkår om dette.  
En nitratudvaskning på maks. 54 mg nitrat pr. liter er basis for de vurderinger, der er 
foretaget. Da der i ansøgningen er valgt samme standard- og referencesædskifte, kan 
der ikke stilles vilkår til sædskiftet, idet sædskifte ikke er valgt som virkemiddel til at 
nedbringe nitratudvaskningen. For at sikre at nitratudvaskningen ikke væsentligt øges, 
stilles der vilkår om, hvor meget husdyrgødning, der maximalt må tilføres arealerne. I 
ansøgning med version nummer 12 er husdyrtrykket beregnet til gennemsnitlig 1,13 
DE/ha, hvilket dækker over et husdyrtryk på 1,17 DE/ha på mark 1 og 2 der anvendes 
som udeareal til det konventionelle hønsehold og 0,58 DE/ha på mark 11 og 14 (hønse-

                                                 
12 Fremgår af scenarieberegning med skemanummer 41791 
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gård for de økologiske høns)  og 1,25 DE/ha på de øvrige udbringningsarealer. Jvn bilag 
5.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af beregningen i ansøgningssystemet supple-
ret med beregninger af udvaskningen ved anvendelse af 1,40 DE/ha, at kravet om ingen 
merbelastning af nitrat til grundvand i eftersituationen (ansøgt drift) er overholdt ved 
overholdelse af det generelle harmonikrav13 og ved anvendelse af referencesædskiftet. 
Der vil derfor kunne udbringes op til 1,4 DE/ha på arealer udenfor lavbundsområde og 
udenfor udeareal til hønsene uden at krav til udvaskning i forhold til grundvandet over-
skrides. Der stilles derfor ingen særlige vilkår i forhold til beskyttelse af grundvandet. 
Dog stilles vilkår om økologisk drift af arealerne. 
 

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).  
 
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 Bjerndrup Mølleå og Gejl å til Sønderåsystemet og 
videre til Vidå, Rudbøl Sø og Vadehavet, nærmere bestemt Lister Dyb. Sønderåen er 
målsat faunaklasse 7 og skal fungere som opvækst og opholdsområde for ørred og andre 
laksefisk. Målsætningen tager sigte mod at beskytte og ophjælpe den alsidige flora og 
fauna, som naturligt er tilknyttet denne type vandløb.  
For at opfylde målsætningen for Sønderåen kræves en DVFI værdi på 7. Måling i både 
2007 og 2008 har vist en DVFI værdi på 7 (st. nr. 425-1250 Nord for Rens), hvilket er 
den højeste værdi, et vandløb kan få. Målsætningen er derfor opfyldt (Vandplan 2015).  
Sønderåen og mindre tilløb er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsæn-
dring. 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. Der er således i hht. Lovgivningens beskyttelsesni-
veau for nitrat til overfladevand ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsare-
alerne. I henhold til miljøstyrelsens vejledning fra juni 2011 skal der tages særlige forbe-

                                                 
13 Jvn. beregninger for anvendelse af 1,40 DE/ha scenarieberegning med skemanummer 41791. 
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hold såfremt dyretrykket i oplandet er steget I forhold til Lister Dyb er antal dyreenheder 
steget fra 144689,4 DE i 2007 til 150691,7 DE i 201114. Dette svarer til en stigning på 
4,15%. Som udgangspunkt må der derfor ikke ske større udvaskning end hvad der ville 
ske fra et planteavlsbrug. Beregninger viser at udvaskningen fra arealerne tilhørende 
bedriften Bajstrup Bygade 74 ville være 79,5 kg N/ha såfremt der var tale om et rent 
planteavlsbrug. Beregning er sket i scenarieberegning med skemanummer 41789. De 
aktuelle beregninger i husdyrgodkendelse.dk viser en udvaskning til overfladevand på 
68,8 kg N/ha før reduktion ned gennem rodzonen. Dvs at der ikke udvaskes mere end fra 
et planteavlsbrug. Dette skyldes at bedriftens arealer dyrkes økologisk. Der er stillet vil-
kår om økologisk drift.  
 
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 68,8 kg 
N/ha/år. Med det høje reduktionspotentiale i området betyder det, at der reelt vil udva-
skes maksimalt 16,5 kg N/ha/år.  
Udledning af N i nudrift er beregnet i forbindelse med sidste miljøgodkendelse, som blev 
givet i 2010. Her blev udvaskningen beregnet til 83,7 kg N/ha og derved efter reduktion 
maksimalt 20,1 kg N/ha. Dvs. at der efter udvidelsen årligt udledes ca. 3,6 kg N  per ha 
mindre end i nudriften. Totalt betyder det en mindsket udledning på ca. 312 kg N/år til 
overfladevand.  
En forudsætning for beregningen er at arealerne drives økologisk.  
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 86,82 ha ejet areal og forpagtet areal. 
Ifølge ansøgningen er ingen af de ejede arealer drænede. 
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, re-
duktionspotentialet er højt, og arealerne afvander til et Natura 2000 område (Lister Dyb 
-Vadehavet), som ikke afkaster nitratklasser. Vurdering af næringsstoffer i forhold til 
Vadehavet/Natura 2000 vandområder findes i afsnit 8.6. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3. Beskyttelsesni-
veauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
 
Da det vurderes ud fra beregning i husdyrgodkendelse.dk, at der ikke sker forøget ud-
vaskning af kvælstof fra udbringningsarealer i forhold til førsituationen og med henvis-
ning til afsnittet om ”Beskyttet natur” – ”Vandløb og målsatte søer”, vurderes det, at be-
skyttede vandløb og søer ikke vil ændre tilstand i negativ retning på baggrund af udvi-
delsen af produktionen på Bajstrup Bygade 74. 
 
Da: 

• målsætningen i Gejl å og Bjerndrup Mølleå er opfyldt 
• Udvaskningen til overfladevand i forhold til nudrift er beregnet til at blive mindre 

 
Der er således ikke grundlag for at stille yderligere vilkår til begrænsning af kvælstofud-
vaskningen alene i forhold til opfyldelse af målsætningen for Bjerndrup Mølle å og Gejl Å 
med tilstødende vandløb. 
 
Dette sammenholdt med reglerne for mark- og gødningsplanlægning herunder krav om 
efterafgrøder, implementering af vandmiljøplanerne i dansk lovgivning og kommende 
vandplaner vurderes at sikre at anvendelse af husdyrgødning på arealerne ikke vil betyde 
uacceptabel udvaskning til naturarealer og vandmiljø. 
 

                                                 
14 Data fra http://www.jordbrugsanalyser.dk/webgis/kort.htm 
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Desuden vurderes, at vilkårene i afsnittet om beskyttet natur (afsnit 8.2) er tilstrækkeli-
ge til at sikre øvrige lokale vandhuller og naturarealer mod næringsstoffer fra overflade-
vand. 
 

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. Nyeste viden 
antyder dog, at der også kan være stor risiko for tab af fosfor fra lavbundsarealer på 
trods af højt jernindhold i jorden, specielt under iltfrie forhold 
 
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. 
 
Redegørelse 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til Sønder å via Bjerndrup Mølleå og Gejl Å. 
Ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer er dermed beliggende i oplande til et Natura 
2000, der i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk, er overbelastet med fosfor. 
Derfor skal der ikke, i henhold til lovgivningen, stilles krav til fosforoverskuddet på be-
driften – men Vidåsystemet går bl.a. gennem Rudbøl sø som er målsat til at skulle have 
god tilstand. 
 
Ingen af bedriftens udbringningsarealer er beliggende i direkte oplande til målsatte søer, 
men kan alligevel påvirke målsatte søer i større afstand fra bedriften, idet der kan ske 
tab af fosfor fra udbringningsarealerne op til de vandløb som afvander bedriftens arealer, 
herunder Rudbøl sø. 
 
Søer er sårbare overfor tilførsel af fosfor, og oftest er søer, der er overbelastede med 
fosfor, præget af masseopblomstringer af alger med uklart vand til følge. 
Da der ved anvendelse af fjerkrægødning er et temmelig stort fosforoverskud pr. ha er 
det vurderet at der er behov for at stille krav om fosforbalance på arealer beliggende i 
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lavundsområde, idet der her er øget risiko for fosfortab. I bilag 5 ses beregning af hvor 
meget husdyrgødning der kan tilføres arealerne under betingelse af at der skal være P-
balance på lavundsarealerne.  
I henhold til beregningerne i bilag 5 kan der maksimalt tilføres 3097 kg fosfor til marker-
ne i ansøgt drift idet der skal være P-balance på lavbundsarealerne heraf 613 kg P afsat 
indenfor hønsegårdene af de udegående høns. Ifølge beregningerne i bilag 5 får arealer-
ne udenfor udearealet til hønsene derved et fosfor overskud på 18 kg P/ha. I ansøgnin-
gen er det gennemsnitlige fosforoverskud beregnet til 14,3 kg P/ha/år.  
 
Resterende gødning afsættes til handelsselskab, der i alt skal modtage 4198,7 kg fosfor 
fra bedriften for at der kan opnås P-balance på lavbundsarealerne.  
 
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      86,82 ha 
 

Rudbøl Sø 
Husdyrbrugets oplandsareal 86,82 ha 
Overskud pr. ha 14,3 kg P/ha 
% forøgelse i godkendelsesperioden 
(14,3*8/2000)*100 

5,7 % 

Worst case udvaskning 1 kg P/ha 
Worst case påvirkning fra husdyrbruget 
(1*86,82*0,06) 

5,0 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 
(5,0/19.360)*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 % 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 Bajstrup Bygade 74 skulle 
foretages enten en reduktion af overskuddet eller ske tiltag, der hindrer en øget belast-
ning af Rudbøl Sø. 
 
 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune finder, at der i den konkrete sag er særlige forhold, som kan be-
grunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fosfor 
til vandmiljøet. Bedriftens arealer er delvist beliggende i lavbundsområde og dele af lav-
bundsarealerne er registreret som humusjord. Arealerne afvander via forskellige vand-
løbssystemer til Rudbøl sø og til Vadehavet. Ved anvendelse af fjerkrægødning op til 
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harmonikravet tildeles væsentligt mere fosfor til arealerne end der fraføres, hvilket vur-
deres som problematisk på lavbundsarealer, som er højrisikoarealer i forhold til tab af 
fosfor til vandmiljøet. Der er derfor stillet krav om fosforbalance i forhold til disse arealer. 
Arealer i lavbundsområde fremgår af bilag 4 kort 1, 2 og 3. Tildelingen af husdyrgødning 
skal målrettes således at der tildeles mindre husdyrgødning på lavbundsarealerne og til-
svarende mere på de robuste arealer. Jf. vilkår 67-69. Vilkår. Vilkår 13 med krav til mak-
simalt P indhold i foderet til de konventionelle høns er endvidere en forudsætning for P 
beregningerne i husdyrgodkendelse.dk.   
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 
udvaskning af fosfor til vandmiljøet. Bedriftens arealer er ikke hverken drænede, kupere-
de med fald mod vandløb og søer. Fosforbelastningen til den målsatte sø, Rudbøl Sø, er 
beregnet til at være minimal. 
 

8.6 Natura 2000 
Redegørelse 
Bedriftens arealer ligger i oplandet til Bjerndrup Mølleå og Gejl Å, som afvander til Vidå-
systemet. I Vidåsystemet er Sønderådalen udpeget som Natura 2000 område, der udgø-
res af habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og fuglebe-
skyttelsesområde F63 Sønderådal. Sønderå leder videre ud i Vidåen og fuglebeskyttel-
sesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen samt Habitat- og Fuglebeskyt-
telsesområde 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, Fuglebeskyttelsesområderne F63 Sønderådal, F60 Vidå, Tønder-
marsken 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 

• 2250 Enebærklit 

• 2310 Visse-indlandsklit 

• 2330 Græs-indlandsklit 

• 3130 Søbred med småurter 

• 3140 Kransnålalge-sø 

• 3150 Næringsrig sø 
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• 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 

 

• 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: 

• Havlampret 
• Bæklampret 
• Flodlampret 
• Stavsild 
• Laks 
• Snæbel 
• Marsvin 
• Odder 
• Gråsæl 
• Spættet sæl 

 
 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F63: 

• Mosehornugle 
• Rørdrum 
• Sortterne 
• Rørhøg 
• Hedehøg 

 
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  
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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 forslag til 
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 regionplan 
2005-2016 og udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1. 
 
Basisanalysen for F63 Sønderådal siger, at vandkvaliteten i Sønderåen gennem de sene-
ste årtier er forbedret, og vandkvaliteten og næringsbelastning anses ikke for at være en 
trussel mod fuglene på udpegningsgrundlaget (Forslag til Natura 2000-plan, Sønder Ådal, 
område nr. 101). 
 
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 hjemmesiden vandognatur.dk, under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadeha-
vet, beskrives de væsentligste trusler mod naturtyperne og arterne i området som væ-
rende bl.a. næringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding. 
I udkast til vandplan er tilstanden i Vadehavet angivet som moderat til dårlig, hvor Lister 
Dyb er angivet som ringe. Årsagen skyldes for højt indhold af klorofyl (næringsstoffer). 
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 skal laves indsats- og hand-
leplaner for overfladevand, grundvand og Natura 2000 områder. 
Ved gennemførelse af den nødvendige indsats skal det sikres, at der opstår god natur- og 
miljøtilstand. I vandplan for vanddistrikt 4.1 Kruså/Vidå og hovedopland 1.10 Vadehavet 
indgår 10 m randzoner samt de øvrige generelle virkemidler, som et vigtigt element til at 
nå målopfyldelse. For en del øvrige indsatser er tidsfristen for målopfyldelse udskydt til 
efter 2015. Der må dog ikke gives tilladelse til øget forurening, der kan være til hindring 
for opnåelse af god tilstand i vandmiljøet. 
 
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 
udvaskningen ikke overstiger hvad der udvaskes fra generel planteavl i oplandet, selv om 
der er sket en stigning i antallet af DE i oplandet siden 2007. 
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Afskærinskriterie 2A:Kan projektet i sig selv medføre en skadesvirkning på Natura 2000 
vandområdet pga. nitratudvaskning? 
Aabenraa Kommune har beregnet udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne til 
Bajstrup Bygade 74 og sammenlignet med den samlede udvaskning fra det dyrkede areal 
i oplandet til Lister Dyb. Beregningsresultatet fremgår af nedenstående tabel. 
 
 
Beregning af kvælstofudvaskning til Lister Dyb. 
Generel udvaskning  
Opland til Lister Dyb 162.423 ha1 

Dyrket areal i oplandet til Lister Dyb 130.052 ha2 

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

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

1.206.232 kg/år 

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

40.464 kg/år 

Udvaskning i opland 1.246.696 kg/år 
  
Udvaskning fra det ansøgte husdyrbrug  
Reduktion som ovenfor 87,5 % 
Udbringningsarealer i Lister Dyb 86,82 ha 
Udvaskning fra rodzonen  
(bidrag fra husdyrgødning, der overstiger planteavlsniveau) 

-10,7 kg 
N/ha/år** 

Samlede påvirkning af Lister Dyb (0,125*86,82*-10,7)  -116 kg N/år 
Ansøgt kvælstofbidrag af samlede kvælstofbidrag til Lister Dyb -0,01 % 
*Standardudvaskning er 78 kg N/ha/år for sandjord og 47 kg N/ha/år. Fordelingen mellem sand- og lerjorde er 
ca. 88/12 i dette opland. Standardudvaskningen fra udyrkede arealer er sat til 10 kg N/ha/år. 
**Udvaskningen fra 1,4 DE/ha uden anvendelse af husdyrgødning er beregnet til 79,5 kg N/ha/år, hvilket sva-
rer til planteavlsniveau med 10 % efterafgrøder. Da udvaskningen (68,8 kg N/ha pr. år) i ansøgningen svarer til 
planteavlsniveau er bidraget fra husdyrgødningen ud over planteavlsniveau således -10,7 kg N/ha/år. 
1,2 Kilde: MKN 130-00166. 
 
Det skal bemærkes at, da der er en stigning i antallet af DE i oplandet til Lister Dyb, må 
udvaskningen ikke overstige hvad der udvaskes fra et konventionelt planteavlsbrug med 
10% efterafgrøder. Da arealerne dyrkes økologisk viser beregningerne at udvaskningen 
ligger væsentlig under planteavlsbrug med 10% efterafgrøder. Ansøger følger dermed de 
retningslinier der er givet af Miljøstyrelsen og Natur- og Miljøklagenævnsafgørelse MKN 
130-00166. Aabenraa Kommune vurderer derfor at husdyrbruget på ejendommen ikke 
påvirker Natura 2000 området mere end generel planteavl i oplandet. 
 
 
Afskæringskriterie 1: Kan projektet i sammenhæng med andre projekter og planer påvir-
ke Natura 2000 området væsentligt pga. nitratudvaskning? 
 
Miljøstyrelsen har fra marts 2011 stillet landsdækkende data til rådighed over det samle-
de antal DE (fra CHR) i alle kystoplande fra 2007 med fremtidige årlige opfølgninger. Den 
aktuelle opgørelse viser udviklingen fra 2007 til og med 2010. Der er i oplandet til Lister 
Dyb sket en stigning på 2,8 % i antal DE i tidsrummet.  
 
Aabenraa Kommune har indtil slutningen af 2010 meddelt et meget stort antal miljøgod-
kendelser til udvidelse af dyrehold, som stadig ikke er udnyttet og som i løbet at de næ-
ste år potentielt vil blive udnyttet. Fra 1. juli 2010 til 1. oktober er der således samlet set 
godkendt en udvidelse på 27.062 DE i oplandet til Lister Dyb, fordelt med 11.314 DE 
meddelt i Aabenraa kommunes del af oplandet og 15748 DE meddelt i Tønder Kommunes 
del. Før 1. juli 2010 (juli 2008 – juli 2010) er der også meddelt et noget mindre antal 
godkendelser, i alt 19.343 DE,  som stadig kan udnyttes.  
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Når de meddelte godkendelser siden 2008 lægges til CHR dataene bliver stigningen siden 
2007 i antallet af DE i oplandet til Lister Dyb på 33%. 
 
DE på ophørte  brug har kommunen ingen umiddelbare oplysninger om,  da disse ofte 
ikke indberettes til kommunen. Men de vil løbende blive udtaget af CHR i forbindelse med 
miljøtilsyn (små brug hvert 6 år, store brug hvert 3. år).  Ophørte brug  kan frit indenfor 
3 år genoptage deres produktion, hvorfor ophørte brug ikke kan trækkes fra, før de 3 år 
er gået.  
Det antages derfor at ophørte DE automatisk forsvinder ud af CHR løbende og at der no-
genlunde er det samme antal ophørte DE i registeret årene imellem. 
 
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.  
 
Da der er en stigning i antallet af DE i oplandet til Lister Dyb, skal fremtidige godkendel-
ser indtil videre overholde et udvaskningsniveau svarende til planteavl med 10 efteraf-
grøder. Da ansøger dyrker arealerne økologisk viser beregningerne, at udvaskningen 
ligger væsentlig under planteavlsbrug med 10% efterafgrøder. Ansøger følger dermed de 
retningslinier der er givet af Miljøstyrelsen og Natur- og Miljøklagenævnsafgørelse MKN 
130-00166. Aabenraa Kommune vurderer derfor at husdyrbruget på ejendommen ikke i 
kumulation med andre husdyrbrug og kilder til nitrat, påvirker Natura 2000 området me-
re end generel planteavl i oplandet. 
 
Fosfor - vurdering 
Da Vadehavet ifølge basisanalysen og vandplanerne udover kvælstof også er overbelastet 
med fosfor, vurderes det herunder, om husdyrbrugets fosforbelastning giver grundlag for 
skærpelse af beskyttelsesniveauet. 
Ejendommens arealer ligger i oplandet til Vadehavet, Lister Dyb. 
Oplandet til Lister Dyb er   162.423 ha 
Udbringningsarealerne udgør af oplandet 86,82 ha 
 
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). 
 
Lister Dyb 
Husdyrbrugets oplandsareal 86,82 ha 
Overskud pr. ha 14,3 kg P/ha/år 
% forøgelse i godkendelsesperioden 
(14,3*8/2000)*100 

5,7 % 

Worst case udvaskning 1 kg P/ha/år 
Worst case påvirkning fra husdyrbruget 
(1*86,82*0,057) 

5,0 kg/år 

Belastning af vandplanområde  
Ha landbrugsareal (0,2 kg P/ha) 130.052 ha 
Ha udyrket areal (0,08 kg P/ha) 32.371 ha 
Øvrige kilder - 
Samlet belastning 28.600 kg/år 
Husdyrbrugets del 
(5,0/28.600)*100 

0,02 % 

Regnet som eksempel i MST’s elektroniske husdyrvejledning 
(http://www2.mst.dk/wiki/Husdyrvejledning.Fosfor%20-%20Vurdering.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 % af den samlede påvirkning. Hvis det antages, at grænsen for at der kan ses en 
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påvirkning er den samme for fosfor som for nitrat, kan det for Ørslevvej 28 vurderes, at 
der ikke skal ske tiltag, der mindsker fosforudledningen til Lister Dyb, da Ørslevvej 28’s 
belastning vurderes at være 0,02 % af den samlede belastning. 
 
 
Det vurderes derfor samlet, 

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

• at husdyrbruget har indarbejdet virkemidler (økologisk drift af arealer) til at ned-
bringe nitratudvaskningen til minimum et niveau svarende til et planteavlsbrug,  

• og at husdyrbruget derfor i kumulation med andre husdyrbrug ikke medfører en 
stigning i nitratudvaskning.  

 
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 vil yde vandhuller-
ne beskyttelse mod næringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne 
skjul i den tid, yngelen forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af pro-
jektet 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 
skal derfor være omgivet af 2 meter udyrkede bræmmer for at sikre vandløbet som 
spredningskorridor og rasteområde for områdets padder og andre dyrearter. 
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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. Skulle løvfrøen 
mod forventning findes i området, vurderes det, med samme begrundelse som for spids-
snudet frø, at gennemførelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. 
Det skal bemærkes, at anlæggelse 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. Nærområ-
det til Bajstrup Bygade 74 omfatter ingen overdrev, heder, klitter, råstofgrave og jernba-
neskråninger.  
 
Hasselmus. Hasselmusen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Hasselmu-
sens levesteder er knyttet til en lagdelt og forskelligartet løvskov, rig på frø- og frugt-
sætning med en mangfoldig underskov bestående af forskellige urter og bærbuske. Has-
selmusen kræver stabile og uforstyrrede levesteder, og i Aabenraa Kommune er der kun 
registreret en bestand i Søgård Skov. Søgårds Skov er beliggende mere end 9 km fra 
Bajstrup Bygade 74. 
 
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-
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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 
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. Da projektet på Baj-
strup Bygade 74 imidlertid ikke medfører tilstandsændringer i vandløbene, vil udvidelsen 
på ejendommen ikke påvirke odderens levesteder.  
 
Grøn mosaikguldsmed. I Sønderjylland forekommer den lokalt bl.a. ved kanaler i Tøn-
dermarsken og omkring Tinglev Sø. Arten yngler kun i søer, damme og kanaler med fo-
rekomst af krebseklo i to meget forskellige typer af natur: 
 

• søer og moser, der ikke er for næringsrige, og hvor solen kan skinne ned på 
vandfladen. Ofte i skov.  

• kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland, som ligger helt åbent og har et rigt 
planteliv. 

Hunnen lægger æggene ved indboring i blade af krebseklo. 

Trusler imod arten er næringsberigelse og sløjfning af vandhuller, udsætning og fodring 
af fisk samt vandstandssænkning. 
 
Projektområdet kan tænkes at indgå i artens habitatområder, men med baggrund i at 
arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og eftersitua-
tionen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der ikke vil 
være negative påvirkninger. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter 
som butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander, bjergsalamander 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. 
Bjergsalamander er opført på den danske rødliste som sjælden og næsten truet. Rød-
listen er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sårbare 
eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige paddear-
ter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Danmark 
jf. den seneste revision af rødlisten i 2003-2008. Spidssnudet frø, butsnudet frø, løvfrø, 
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 overholdes, at driften 
af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres 
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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 for-
bindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter eller andre fredede eller 
rødlistede arter. 
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9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik 
(BAT)/renere teknologi 

Redegørelse 
Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder 
renere teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet15, hvoraf fremgår følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektiv teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for mil-
jøet som helhed. 
 
Kravet om BAT gælder for både eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der 
søges om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring. For krav til eksisterende 
dele af anlægget skal der fastsættes en rimelig frist til at opfylde BAT-krav, der fastsæt-
tes i en miljøgodkendelse foranlediget af en udvidelse eller ændring16. 
 
Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en virksomhedsty-
pe, bl.a. må anskues i forhold til virksomhedens størrelse, og om der er tale om en ny 
eller en bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands økonomiske 
forhold, der indgår i vurderingen. Fastlæggelse af BAT er generaliseret i den forstand, at 
vurderingen foretages i forhold til, hvad der i almindelighed er opnåeligt i den pågælden-
de industrisektor, jf. direktivets artikel 2, nr. 11. 
  
BAT skal i alle tilfælde anvendes med henblik på at nedbringe den samlede, miljømæssi-
ge belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor anvende teknik, der kan anses 
som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger ville være 
tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendt-
gørelsens bilag 3. Kravet om BAT kan således betyde, at næringsstoftab eller anden foru-
rening bringes ned under det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendtgø-
relsen17. Det bemærkes endvidere, at kravet om BAT er uafhængigt af, om produktionen 
vil påvirke særligt sårbare områder væsentligt eller ej. Hvis anvendelse af en BAT-teknik 
– f.eks. en gulvtype – bringer husdyrbrugets forurening under beskyttelsesniveauet i 
husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3 medfører dette ikke, at BAT-teknologier i andre hen-
seender f.eks. foderteknologier alene af denne grund kan fravælges.  
 

                                                 
15 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
16 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 36. 
17 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L 55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 37. 
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Vilkår om BAT indebærer ikke, at der stilles krav om anvendelse af bestemte teknologier. 
Men princippet om BAT pålægger myndighederne i vilkårsfastsættelsen at lægge vægt 
på, hvad der er opnåeligt ved anvendelsen af BAT. 
  
En ansøgning om godkendelse af husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 12 skal indeholde 
oplysninger om husdyrbrugets valg af BAT, jf. husdyrbrugbekendtgørelsens § 5, stk. 2, 
jf. bilag 2, pkt. G, nr. 27-28. Oplysningerne skal gives i en redegørelse med dokumenta-
tion for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forure-
nende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre 
hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal 
indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har 
undersøgt. Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om anvendelse af BAT til reduk-
tion af ammoniakemission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om, hvordan et 
eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes. Ansøger er således ansvarlig 
for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT. 
 
Af Miljøstyrelsens svar nr. 56 på Frequently Asked Questions (FAQ) fremgår, at BAT-
redegørelse i sager efter husdyrbruglovens § 12 som minimum skal indeholde følgende: 
  
Oplysninger BAT-redegørelse for § 12/§ 11 

• Management 
1. Beskrivelse af hvilke ledelses- og kontrolrutiner der anvendes for at styre hus-

dyrbrugets miljøforhold herunder de anvendte teknologier. 
• Anvendelse af bedste tilgængelige teknik inden for områderne: 

2. Foder 
3. Staldindretning 
4. Forbrug af vand og energi 
5. Opbevaring/behandling af husdyrgødning 
6. Udbringning af husdyrgødning 

 
Redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af, om de teknologier, der er 
valgt inden for de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT. Gennemgangen skal 
omfatte både de eksisterende og nye dele af anlægget. Redegørelsen skal endvidere in-
deholde et resumé af de væsentligste eventuelle alternativer, som ansøger har under-
søgt. I den forbindelse skal det begrundes, hvorfor der eventuelt er fravalgt løsninger, 
der er miljømæssigt bedre. Såfremt der i en eksisterende stald ikke anvendes bedst til-
gængelige staldteknologier, skal der redegøres for, hvornår stalden vil blive renoveret, 
således at den kommer til at leve op til niveauet for bedste tilgængelige staldsystem.  
  
Når det gælder svine- og fjerkræbrug skal redegørelsen på alle de nævnte 6 områder 
relateres til de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens referencedokument om 
BAT vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli 200318. F.eks. under foder-
teknologier angiver BREF-dokumentet, at fasefodring og fytasetilsætning betegnes som 
bedste tilgængelige teknik. Såfremt der ikke anvendes disse fodringsteknikker, skal det 
begrundes. 
 
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er udarbejdet et BREF-
dokument, der svarer til BREF-dokumentet vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduk-
tion af den grund, at kvæg ikke er listet i IPPC-direktivets artikel 6.6. Det fremgår af 
husdyrbruglovens § 19 og § 23, at Aabenraa Kommune ved vurderingen af en ansøgning 
om godkendelse efter § 12 skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foran-
staltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste til-
gængelige teknik og varetage hensyn til anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 
Da der i husdyrbrugloven således ikke skelnes mellem dyrearter, skal der redegøres for 
anvendelse af BAT på alle husdyrbrug uanset dyreart. 
  

                                                 
18 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svi-
neproduktion, 2003 



 

 

86

For så vidt angår husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 12 er det Miljøklagenæv-
nets opfattelse, at ansøgeren skal orientere sig og over for Aabenraa Kommune redegøre 
for de mulige valg og/eller fravalg af BAT, der er beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens og 
Miljøstyrelsens vejledninger, Miljøstyrelsens BAT-blade, Skov- og Naturstyrelsens BAT-
byggeblade samt BREF-dokumentet for svine- og fjerkræavl. 
  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- redegørelse, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkår. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet, i hvilke afsnit redegørelse og vurderingen kan findes. Vilkår fremgår af afsnit 2. 
 
 Tabel 20 BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse og vurdering  

Staldindretning Afsnit 5.1.1 – 5.1.3 

Foder Afsnit 5.1.3 og 5.3  

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6. 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1 

Affald Afsnit 5.9 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser Afsnit 5.11 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning afsnit 6 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 6.5 

Reduktion af udvaskning af ni-
trat/kvælstof 

Afsnit 6.5, 8.3, 8.4 og 8.6 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 5.3 og 8.5 

Management Se nedenstående 

 
Management 
I stalden foregår som alt ind alt ud, drift.  
Når de gamle høns er sat ud, starter rengøringen og vedligeholdelsen af anlægget. Det 
vurderes ud fra tidligere produktions- og veterinære forhold hvorvidt der kræves en 
grundigere rengøring af hele stalden med vand. Gødningsbånd og gødningstransport ren-
gøres dog altid. Rengøring af staldrum og inventar kan også ske med trykluft. Rengørin-
gen omfatter også udendørs arealer ved porte og døre, ligesom udvendige dele af venti-
lationen også skal rengøres. Forrum og silo til den enkelte stald rengøres også ved hold-
skifte. Fælles ægpakkerum, kølerum mm rengøres dagligt.  
Rengøringen og vedligehold afsluttes med en desinfektion, hvorefter stalden står tom i en 
periode. Før indsætning af nye høns gennemskylles vandsystem, foder- og ventilations-
anlæg afprøves og stalden tempereres.  
Skrabearealet tilføres den nødvendige mængde skrabemateriale i form af sand, halm og 
strøelse.  
Daglige arbejdsopgaver  
Bedriften og produktionen har en opbygning, der gør det nemt at føre tilsyn med dyr og 
produktionsanlæg hver dag. Der udføres små reparationer, når det er nødvendigt, og 
såfremt der er behov for det, bliver der tilkaldt service.  
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Det daglige arbejde består i tilsyn med dyr og anlæg. Det skal sikres at der tilføres den 
ønskede mængde foder og vand, ligesom klima skal være optimal for dyrene. Døde dyr 
fjernes dagligt og ægtransporten overvåges. En gang daglig indsamles æggene, tids-
punktet afpasses så flest mulige æg indsamles og sættes på køl samme dag de er lagt.  
Pakkerum rengøres hver dag efter pakning af æg.  
Der kan tilføres nyt halm eller andet egnet materiale til skrabearealet. Dybstrøelsen bli-
ver kørt ud ved slutningen af produktionsperioden og afsættes  direkte til modtager som 
er handelsfirmaet Anton Knoll.  
Pakkerum rengøres hver dag efter pakning af æg.  
 
Tre gange om ugen fjernes den fast gødning fra gødningsbånd og transporteres til gød-
ningshuset.  
 
Kølerum rengøres ca. en gang om ugen.  
 
Der benyttes en staldtavle og logbog i tilknytning til produktionen. Der føres logbog over 
produktionsresultaterne, antal æg, vandforbrug og kølerumstemperatur. 
I logbog noteres uregelmæssigheder i forhold til driften, fx strømsvigt, kølerumssvigt mv. 
Bedriften anvender HACCP egenkontrolprogram specielt tilrettet konsumægproduktion. 
Der bliver årligt udarbejdet gødnings- og sædskifteplaner/regnskab. Der sker løbende 
vedligeholdelse af produktionsudstyr efter behov.  
 
Vurdering 
 
Godt landmandskab eller management er en vigtig del af BAT. Selvom det er svært at 
kvantificere miljøfordele med hensyn til emissionsreduktioner eller reduktioner i brug af 
energi og vand, er det tydeligt, at ansvarsbevidst driftledelse vil bidrage til en forbedret 
miljøpræstation for en bedrift med intensivt husdyrproduktion. Til forbedring af den ge-
nerelle miljøpræstation for et intensivt husdyrbrug, er det BAT at udføre alle følgende 
punkter:  
 
• identificere og implementere uddannelses- og træningsprogrammer for bedriftsperso-
nale  
 
• føre journal over vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder, opstået spild og 
spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne  
 
• have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlægte emissioner og hændelser  
 
• iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og 
udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene  
 
• planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af 
produkter og spild, samt  
 
• planlægge gødning af markerne korrekt.  
 
BAT i forhold til management omfatter således procedurer og rutiner, der sikrer at pro-
duktionsapparatet altid fungerer optimalt i forhold til ressourceforbrug samt i forhold til 
mindst mulig påvirkning af det omgivende miljø. Herunder hører det daglige tilsyn med 
dyrene, med staldanlægget, anlæg til opbevaring af husdyrgødning, vandforsyning mv. 
Vedligeholdelsesprogrammer for teknisk udstyr sikrer ligeledes BAT i forhold til manage-
ment. Ansøger har angivet at der føres daglig tjek og løbende service på anlæggene. 
Ansøger har anført at elforbruget kun opgøres en gang årligt, men da der sker automa-
tisk aflæsning af strømforbruget ved forbrug større end 100.000 kwh vil strømforbruget 
kunne følges måned for måned.  
 
Det vurderes at ejendommen med de beskrevne tiltag og de vilkår som er angivet i den-
ne godkendelse vil opfylde kravet til BAT for management.  
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10  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
 
Der benyttes en staldtavle og logbog i tilknytning til produktionen. Daglig føres logbog 
over produktionsresultater, antal æg, vandforbrug, kølerumstemperatur. I logbog noteres 
uregelmæssigheder i forhold til driften; ex strømsvigt, kølerumssvigt mm. Bedriften del-
tager i et leverandør HACCP program. Dette omfatter, hygiejne, egenkontrol af kølerum, 
vedligehold af produktionsudstyr, indsamling af produktionsdata. Der bliver årligt udar-
bejdet gødnings- og sædskifteplaner/regnskaber.  
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ovenfornævnte foranstaltninger til egenkontrol tilsam-
men med vilkår 76 til 81 sikrer den fornødne egenkontrol på ejendommen. Vilkårene skal 
sikre at betingelserne for denne miljøgodkendelse overholdes og kan dokumenteres.  
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11 Alternativer og 0-alternativ 

Redegørelse 
 
Alternativ 1 (den ansøgte) 
Udvidelse af produktionen som ansøgt. I første omgang for at opstarte økologisk ægpro-
duktion, som med tiden gerne skulle omfatte hele ejendommen. Udvidelsen skal sikre 
den produktion som familien ønsker, samtidig med at enheden får en attraktiv størrelse 
for pakkeriet. Økologisk drift hænger sammen med den økologiske markdrift.  
 
Alternativ 2 (0- alternativet) 
Den eksisterende produktion fortsættes i eksisterende stald. Dette vil være muligt, men 
familien har et ønske om at levere et produkt, som der er efterspørgsel efter. Kravene til 
produktionens størrelse har ændret sig, derfor er den økonomiske fremtid usikker for de 
mindre producenter. Udviklingen indenfor ægmarkedet er fortrinsvis indenfor økologi. 
Produktion af økologiske æg passer med den økologiske markdrift, og er den retning, 
som familien ønsker at udvikle deres bedrift. 
 
Alternativ 3 (ophør af bedriften) 
Den eksisterende produktion afvikles. Dette vil medføre at ejendommen kommer til at 
stå tom og forfalde. Dette alternativ er derfor fravalgt. 
 
 
Konklusion vedr. de 3 alternativer 
De tre alternativer er et spørgsmål om produktion eller afvikling. For at sikre fremtidig 
produktion på ejendommen er det nødvendigt at udvide produktionen idet ægpakkerierne 
foretrækker større enheder og større enheder giver mere retionel produktion og dermed 
en mere konkurrencedygtig enhed. Produktionen er ikke særlig arbejdskraft tung, men 
der er behv for både faglært og ufaglært arbejdskraft.  
 
Den ønskede udvidelse vil skabe en enhed, som kan håndteres og give sikker produktion. 
Størrelsen af hønseholdet vil give mulighed for at investere i mekanisering af ægindsam-
lingen til gavn for arbejdsmiljøet. Størrelsen vil tilfredsstille pakkeriets krav til rationel 
drift hos deres producenter.  
 
 
Alternative placeringer til ny stald 
 
Der er undersøgt flere aletrnativer for placering af den nye stald. Da der er krav om 8 m2 
udeareal pr høne for økologiske høns begrænser det mulighederne for placering af stal-
den på ejendommens matrikler. Der kræves et udeareal på 14,4 ha omkring stalden til 
hønsegård for den ansøgte produktion. Reelt har der derfor kun været to muligheder for 
placering af stalden. Foruden den valgte er muligheden for at placere stalden syd for Gejl 
Å undersøgt. Denne placering ville have betydet at intern transport ikke ville skulle ske 
tværs over Bajstrup Bygade og placeringen ville have givet god mulighed for at hindre 
uvedkommende adgang til anlægget. Men da området omkring Gejl å er udpeget som 
værdifuldt landskab og kommunalbestyrelsen derfor ikke kunne godkende denne place-
ring, er placering nord for Bajstrup Bygade i stedet valgt. Den alternative placering frem-
går af figur 5 i bilag 1.17. Dette bilag indeholder ligeledes visualisering af det ansøgte 
projekt.  
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12  Husdyrbrugets ophør 

Redegørelse 
 
Ved ophør af driften vil staldene og gødningslagrene blive tømt for dyr og husdyrgødning. 
Gødning og foderrester vil blive fjernet, og vil blive tilført harmoniareal. Stalde vil blive 
rengjort og desinficeret. Ændringer i ejerforhold af produktionen og ejendommen, som vil 
medføre overdragelse af ansvarlighed for driften og dyrene samt vedligeholdelse af ejen-
dommen, vil straks blive meddelt til tilsynsmyndigheden. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ved ophør af driften skal sikres, at de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage til 
tilfredsstillende tilstand. Her tænkes der på bortskaffelse af oplagret husdyrgødning, af-
fald, maskiner og andet materiel. 
 
Det skal derfor foruden hvad der fremgår af ansøgers redegørelse sikres at kemikaliere-
ster bortskaffes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende regulativ for farligt 
affald i Aabenraa Kommune samt at restindholdet i olietanke fjernes og tanke renses. 
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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 onsdag den 7. november 2012 i Aabenraa Ugeavis og på 
Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa 
Kommune senest onsdag den 5. december 2012, der er dagen for klagefristens udløb, og 
inden for normal kontortids ophør kl. 15:00. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at for behandling af klagesager, der indbringes for Na-
tur- og Miljøklagenævnet, herunder anmodninger om genoptagelse, skal klager betale et 
gebyr på 500 kr. (2012-niveau). 
 
Aabenraa Kommune kan endvidere oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 3 frem-
går, at en klage over en § 11/12 miljøgodkendelse 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 
• 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. 
 
Miljøgodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til de adresser, der er 
markeret med * i nedenstående liste. Alle nedenstående adresser har haft udkast til mil-
jøgodkendelse i høring. Beboelser beliggende inden for det beregnede konsekvensområ-
de, fremgår af bilag 12. 
 
 

• Ansøger Otto Jensen, Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev, mail@bajstrup-
frilandsgrise.dk * 

• Nabo,  Bajstrup Bygade 63, 6360 Tinglev 
• Nabo, Bajstrup Bygade 59, 6360 Tinglev 
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• Nabo Bajstrup Bygade 66B, 6360 Tinglev 
• Nabo, Bajstrup Bygade 66A, 6360 Tinglev 
• Nabo,  Bajstrup Bygade 68, 6360 Tinglev 
• Nabo, Bajstrup Bygade 70, 6360 Tinglev 
• Nabo, Bajstrup Bygade 76, 6360 Tinglev 
• Nabo, Bajstrup Bygade 77, 6360 Tinglev 
• Nabo og bortforpagter Uwe Hartung Jacobsen samt Pia og Nicole Jacobsen Baj-

strup Bygade 78, 6360 Tinglev* 
• Nabo, Bajstrup Østermark 6, 6360 Tinglev 
• Modtager af husdyrgødning Anton Knoll, Dorfstrasse 1, 49744 Geesten-Bramhar, 

Tyskland. www.ankon-knoll.de* 
• Miljørådgiver Niels Provstgård, Videncentret for landbrug, Udkærsvej 15 8200 År-

hus N, NEP@vfl.dk*  
• Naturstyrelsen, nst@nst.dk*  
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk*   
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk*   
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: aabenraa@dn.dk*  
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk*  
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk*  
• Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, husdyr@ecocouncil.dk*  
• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk*  
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk*   
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk*  

 
* har fået ansøgningsmateriale og udkast til kommentering. 
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14 Bilag 
Ansøgningsskema, § 12 stk. 2 godkendelse, skemanr. 21908, version 12, genereret 
den 19. juni 2012 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 19. juni 2012 
 
1.1. Ansøgning version 12 skema 21908 version 12 
1.2. Arealer inc arealer til hobbydyr 
1.3. Hønepladser og årshøner beregning 
1.4. 1.4 A. Transportbeskrivelse, 1.4 B Interne transportruter 
1.5. Alternativer 
1.6. Beredskabsplan 
1.7. Fuldmagt 
1.8. BAT skema 
1.9. BAT redegørelse 
1.10. Anvendelse af BAT 
1.11. Fravalg af BAT 
1.12. oplysninger kornsilo 
1.13. bygningsbeskrivelse, husdyrgødning mv 
1.14. mst teknologiblad hyppig udmugning alternativ produktion 
1.15. Tekst til beplantningsplan 
1.16. Beplantningsplan 
1.17. Placering af anlæg og alternativ 
1.18. Hønsegård mv 
1.19. Situationsplan for sydlig del af ny stald 
1.20. Management 
1.21. Ventilationsoplysninger 
1.22. Samlet situationsplan 
1.23. Afløbsplan 

 
 
 

2 Lokalisering byggelinjer 
3 Lokalisering byzone 
4 a, b og c kort lavbundsarealer 
5 Beregning fosforbalance lavbundsarealer 
6  Korte nyheder fra mst vedr nye lugtnormer for fjerkræ 
7 Nye lugtnormer fjerkræ 
8  Dispensation fra Åbeskyttelseslinje 
9 Alle arealer til Bajstrup Bygade 
10 Afstand til Naboskel  
11 Afstande til naboer mv  
12 Konsekvensradius 
13 A Samlet oversigtsplan 1:10000 
13 B Samlet oversigtsplan 1:25000 
14 Natura 2000 plan Tinglev sø og mose mv.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 






















































































































































































































































































































