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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Keld Warnecke har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på 
ejendommen ”Søndertoft” beliggende Søndertoft 57, 6300 Gråsten. Ansøgningen er ind-
sendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøg-
ningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoni-
akbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. 
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 25. juni 2009, seneste revision af ansøgning er 
med skema nr. 11111, version 9 indsendt til Aabenraa Kommune den 27. september 
2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 27. september 2010. Ansøgnin-
gen fremgår af bilag 1. 
 
Der er indsendt separat beregning af etape 1 undervejs i godkendelsesforløbet. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i søer, smågrise og slagtesvin samt he-
ste fra 183,92 DE til 443,07 DE. Udvidelsen ønskes foretaget i 2 etaper. Husdyrbruget 
har ikke tidligere været miljøgodkendt, da husdyrbruget har været under størrelseskrite-
riet for godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. 
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 187,9 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
459,3 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 12.  
 
Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilla-
delse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregnings-
faktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 
2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyre-
enheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 183,92 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 443,07 dyreenheder (nye DE). 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med etape 2 at opføre: 
 

• En farestald på 1.534 m2 
• En drægtighedsstald på 1.120 m2 med gyllekøling (23,1 m x 48,5 m) 
• En løbeafdeling på 750 m2 med gyllekøling (23,1 m x 32,5 m) 
• En poltestald på 728 m2 (22,4 m x 32,5 m) 
• En gyllebeholder på 6.000 m3 med overdækning 
• Et stationært gylleseparationsanlæg 
• Et forsinkelsesbassin. 

 
Bygge- og anlægsarbejdet i etape 2 forventes at starte i marts 2014 og afsluttes i no-
vember 2014. Umiddelbart efter byggeriets afslutning indsættes der dyr i staldene. 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Svineproduktionen på Søndertoft 57, 6300 Gråsten udvides fra de nuværende 670 søer 
med 17.152 fravænnede grise á 8,5 kg, 750 smågrise 8,5 – 30 kg og 750 slagtesvin 30 – 
102 kg svarende til 182,84 DE til: 
 
Etape 1 (i eksisterende stalde): 
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1.000 søer med 22.500 fravænnede grise á 10 kg, 1.100 smågrise/polte (7,2 – 107 kg), 
svarende til 222,17 DE. Derudover er der 3 heste på ejendommen, svarende til 1,08 DE, 
i alt et dyrehold på 223,25 DE. 
 
Etape 2: 
1.500 søer med 52.500 fravænnede grise á 10 kg, 2.000 smågrise 10 – 32 kg og 2.000 
slagtesvin 32 – 107 kg svarende til 441,99 DE. Derudover er der 3 heste på ejendom-
men, svarende til 1,08 DE, i alt et dyrehold på 443,07 DE. 
 
Der afgives 61 DE (etape 1) og 109,1 DE (etape 2) svinegylle til andre bedrifter. Der hø-
rer i alt 164,80 ha (etape 1) og 203,86 ha (etape 2) udbringningsarealer til produktio-
nen, heraf 44,95 ha (etape 1) og 84,01 ha (etape 2) af udbringningsarealer i form af 
gylleaftaler. 
 
Der er udover denne miljøgodkendelse udarbejdet en § 16 godkendelse til en af gylleaf-
talerne. Alle udbringningsarealer fremgår af kortbilag 1.4.  
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der bliver etableret en farestald på 1.534 m2, en drægtighedsstald på 1.120 m2, en løbe-
stald på 750 m2 og en poltestald på 728 m2, i alt 4.133 m2. Det nuværende staldanlæg, 
som består af 4 staldafsnit udvides ved, at alle nuværende staldafsnit forlænges. Bygge-
stilen og byggemateriale bliver den samme stil som eksisterende staldanlæg.  
 
Hele produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. 
 
Landskabelige værdier 
Da den bygningsmæssige udvidelse sker som direkte forlængelse af eksisterende stalde 
og da ny gyllebeholder placeres nær bygningsmassen, vurderes det samlede staldanlæg 
ikke at forringe de landskabelige værdier. 
 
For at mindske det samlede anlægs visuelle indflydelse på det omkringliggende landskab 
stilles der krav om beplantning ved produktionsanlægget.   
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil fortsætte i de eksisterende stalde, og der etableres forlængelser af hhv. 
farestald, drægtighedsstald, løbestald og poltestald. Anlægget overholder alle lugtgener. 
Nærmeste nabo ligger ca. 205 m meter fra løbestalden og den ukorrigerede geneafstand 
for lugt til enkeltbeboelse er 163,88 meter. Nærmeste samlede bebyggelse udløses af 
Tørsbølgade 65A, som ligger ca. 440 m fra hestestalden. Den korrigerede geneafstand til 
samlet bebyggelse er 13,30 m, hvilket er mindre end den vægtede gennemsnitsafstand 
på 440,04 m. Byzonen i Tørsbøl begynder ca. 330 m nord for anlægget. Den vægtede 
gennemsnitsafstand fra anlægget til byzonen er 575,52 m. Den korrigerede geneafstand 
er 524,51 m, så alle geneafstande er overholdt i etape 2 og derfor også i etape 1. Der 
ligger ingen sommerhusområder inden for 1.000 m fra produktionen. 
 
Ved levering af foder kan der forekommer støv, men det vurderes, at det ikke giver ge-
ner 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 
Udvidelsen af husdyrbruget vil ikke medføre, at antallet af transporter øges. Antallet af 
transporter årligt forventes at blive ca. 480 både før og efter udvidelsen.  
 
Transporterne af gylle fra ejendommen går direkte til nærmeste vej i størst mulige af-
stand fra nærmeste nabo. 
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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 i Aa-
benraa Kommune. I Sønderborg kommune ligger en nedbrudt højmose ca. 870 m vest 
for anlægget. Det nærmeste Natura 2000 område ved Rinkenæs Skov, Dyrehaven og 
Rode Skov ligger ca. 1.850 meter øst for anlægget.. Ingen marker er beliggende indenfor 
særlig værdifuld natur. 
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt 
fosforoverskud er overholdt. Det gør sig ligeledes gældende for kravene til nitratudvask-
ning til overfladevand og grundvand for både etape 1 og 2. Udbringningsarealerne er 
placeret uden for områder, der er sårbare for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er ud-
vaskningen til overfladevand beregnet til 64,8 kg N/ha. En af gylleaftalerne ligger i ni-
tratfølsomt indvindingsområde. Der udarbejdes særskilt ansøgning om § 16-godkendelse 
af gylleaftalen. 
 
Som udgangspunkt anvendes separationsanlæg i etape 2, hvor al gylle fra bedriften se-
pareres. Ansøger vil dog til enhver tid forbeholde sig ret til at udskifte separationsanlæg-
get med tilsvarende harmoniarealer, hvis dette er muligt. Eventuel udskiftning vil blive 
meddelt kommunen, så det er muligt at foretage en eventuel separat godkendelse af 
arealerne. 
 
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, vurderes som ikke 
væsentlige. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Det vurderes, at ansøger anvender BAT inden for: 

• Vand og energi, da der bl.a. anvendes vandtildeling med bideventiler, iblødsæt-
ning inden vask, lysstofrør og lavenergi-varmepærer. 

• Foder, da der bl.a. anvendes foder med et råproteinindhold inden for de vejleden-
de BAT-niveauer.  

• Management, da der bl.a. laves mark- og gødningsplan, beredskabsplan osv.  
• Staldindretning, da der bl.a. anvendes delvis fast gulv og gyllekøling med genind-

vinding af varme 
• Opbevaring af gødning, da der bl.a. anvendes gyllebeholdere som kan modstå 

mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger, beholderne tømmes hvert år og in-
spiceres visuelt og er overdækket med et naturligt flydelag. 

• Udbringning af gødning, da der bl.a. ikke køres på vandmættet, oversvømmet, 
frossen eller snedækket areal, al gylle på vårsæd nedfældes og der udarbejdes 
hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres, at mængden af gødning 
tilpasses afgrødens forventede behov. 

 
Alternative løsninger 
Ansøger har i ansøgningsfasen overvejet at etablere en smågriseproduktion på ejen-
dommen, så smågrisene, i stedet for at blive solgt ved 10 kg, bliver solgt ved ca. 32 kg. 
Ansøgers interesse ligger dog primært i soproduktionen, så for ham er det naturligt at 
udvide soholdet i stedet for at bygge til smågrise. Derudover ønsker ansøger at kunne 
tilbyde sine medarbejdere en arbejdsplads med flere ansatte og et godt socialt miljø. 
Soproduktionen er mere arbejdstung pr. DE end smågriseproduktion, så for at få flere 
ansatte på ejendommen satses på soproduktionen. 
  
Grundet ejendommens gode placering i forhold til omgivelserne overvejer ansøger ikke at 
flytte produktionen ud fra det eksisterende anlæg. Nybyggeri bliver dog placeret længst 
væk fra naboer. Med hensyn til en udvidelse af dyreholdet, viser beregningerne i 
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www.husdyrgodkendelse.dk, at lugtgeneafstande og udvaskning er inden for de accepte-
rede grænser. 
 
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 Søndertoft 57, 6300 Gråsten. 
 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret i uge 47, 2009 i Aaben-
raa Ugeavis og Sønderborg Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og 
tidligt inddrage denne i beslutningsprocessen. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få til-
sendt udkast til miljøgodkendelse. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev 22. juli 2009 orienteret om ansøgnin-
gen. 
 
Ansøgningen og udkastet er blevet ændret med hensyn til gyllebeholderens placering. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 30. juli 2010 sendt i hø-
ring hos ansøger, naboer og andre berørte. Høringsberettigede fremgår af listen over 
klageberettigede i afsnit 13 ”Klagevejledning”. Der var en frist på 6 uger til at fremsende 
kommentarer. 
 
Aabenraa Kommune modtog den 21. august 2010 kommentarer fra Danmarks Natur-
fredningsforening, Aabenraa Afdeling. Kommentarerne er vedlagt som bilag 3. 
 
Aabenraa Kommune modtog den 3. september 2010 kommentarer fra Det Økologiske 
Råd. Kommentarerne er vedlagt som bilag 4. Aabenraa Kommune har vurderet de frem-
sendte synspunkter og beregninger. Aabenraa Kommune finder ikke, at der er grundlag 
for at ændre Kommunens BAT vurderinger. 
 
Aabenraa Kommune modtog den 9. september 2010 kommentarer fra Kim og Sigrid 
Holm, Søndertoft 70, 6300 Gråsten. Kommentarerne er vedlagt som bilag 5. Søndertoft 
70 er ikke nabo til Søndertoft 57, og Søndertoft 70 er heller ikke anden berørt, da ejen-
dommen ikke er beliggende inden for det beregnede konsekvensområde for lugt. Sønder-
toft 70 er beliggende i Sønderborg Kommune, og det er Sønderborg Kommune, der har 
ønsket, at udkastet til miljøgodkendelse skulle sendes til en større kreds end til de ejen-
domme, der er beliggende inden for det beregnede konsekvensområde for lugt. Sønder-
toft 70 er beliggende nordvest for anlægget på Søndertoft 57. Afstanden fra det nord-
vestligste punkt på stald 1.1.5 til Søndertoft 70 er ca. 750 m. I henhold til husdyrbrug-
bekendtgørelsen er geneafstanden til enkelt bolig i landzone beregnet til 164 m. Be-
kendtgørelsens beskyttelsesniveau for lugt er således overholdt. Det beregnede konse-
kvensområde for lugt med centrum i staldanlægget er på 727 m. Aabenraa Kommune 
har i miljøgodkendelsen foretaget en konkret vurdering af ansøgningen om miljøgodken-
delse, herunder forholdene omkring lugt. Da husdyrbrugbekendtgørelsens beskyttelses-
niveau vedrørende lugt er overholdt, er det Aabenraa Kommunes vurdering, at husdyr-
bruget Søndertoft 57 kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, der 
er uforenelig med hensynet til omgivelserne. 
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Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal-Bladet Budstikken, 
Aabenraa onsdag den 13. oktober 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberetti-
gede personer, organisationer og myndigheder, der har været inddraget i sagens be-
handling. Disse er listet i afsnit 13 ”Klagevejledning”. 
 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Søndertoft 57, 
6300 Gråsten. 
 
Ejendommen meddeles i etape 1 miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

• 750 årssøer med 22.500 fravænnede grise á 10 kg  
• 1.100 smågrise (10 – 32 kg)  
• 1.100 slagtesvin (32 – 107 kg) 
• 1 årshest (< 300 kg) 
• 2 årsheste (500-700 kg)  

 
Svarende til 223,25 DE. 
 
Ejendommen meddeles i etape 2 miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

• 1.500 årssøer med 52.500 fravænnede grise á 10 kg  
• 2.000 smågrise (10 – 32 kg) 
• 2.000 slagtesvin (32 – 107 kg) 
• 1 årshest (< 300 kg) 
• 2 årsheste (500-700 kg). 

 
Svarende til 443,07 DE. 
 
Etape 1 foretages i eksisterende bygninger. 
 
Miljøgodkendelsens etape 2 meddeles til: 

• en farestald på ca. 1.534 m2 (22,4 m x 68,5 m) 
• en drægtighedsstald på ca. 1.120 m2 med gyllekøling (23,1 m x 48,5 m) 
• en løbeafdeling på ca. 750 m2 med gyllekøling (23,1 m x 32,5 m) 
• en sopoltestald på ca. 728 m2 (22,4 m x 32,5 m) 
• en gyllebeholder på ca. 6.000 m3 med overdækning 
• et stationært anlæg til separering af husdyrgødningen 
• et forsinkelsesbassin. 

 
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 Søndertoft 
57, 6300 Gråsten. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

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

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

 
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. 



 

 

10

 
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 
• ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, arts-

fredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart 
op til husdyrbrugets arealer, og 

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier. 
 
 
Den 30. september 2010 
 
 
 
 
Lars Paulsen    Birgitte Myrthue 
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Cand.agro., ph.d.   Biolog 
Direkte 73 76 81 00   Direkte 73 76 78 63 
lpa@aabenraa.dk   bmy@aabenraa.dk 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
Skelbækvej 2   Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa   6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.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. 
11111, version 9, genereret den 27. september 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 27. september 2010 og med de vilkår, der 
fremgår af miljøgodkendelsen. 

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

 
Gyldighed 

3. Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet 
inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Etape 2 bortfalder, såfremt den 
ikke er udnyttet inden 5 år fra denne afgørelses meddelelse. Med ”udnyttet” 
menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og at der er indsat et dyrehold 
svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion be-
høver således ikke at være udnyttet 5 år efter meddelelse af godkendelsen. 

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

4. Det eksisterende læhegn mod Søndertoft fra nord for gyllebeholder 1.1.11 til 
overkørslen til beboelsen skal bevares og vedligeholdes. 

5. Den eksisterende beplantning på begge sider af den interne vej fra nord mod 
syd mellem den nye gyllebeholder 1.1.12 og bygningerne 1.1.5 og 1.1.7 skal 
bevares og vedligeholdes. 

6. Der skal etableres og vedligeholdes et tre-rækket læhegn maksimalt 10 me-
ter fra gyllebeholder 1.1.12 på 6.000 m3 som vist på bilag 1.3. Læhegnet skal 
bestå af egnstypiske træer og buske, som i løbet af 4-5 år giver en vedva-
rende og effektiv afskærmning. Beplantningen skal være afsluttet senest 12 
måneder efter etableringen af gyllebeholderen. 

7. Der skal etableres og vedligeholdes et tre-rækket læhegn nord for staldene 
1.1.1, 1.1.2, 1.1.5 og 1.1.6 som vist på bilag 1.3. Læhegnet skal bestå af 
egnstypiske træer og buske, som i løbet af 4-5 år giver en vedvarende og ef-
fektiv afskærmning. Beplantningen skal være afsluttet senest 12 måneder ef-
ter etableringen af staldene 1.1.5 og 1.1.6. 

8. De nye stalde 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 og 1.1.8 og den nye gyllebeholder 1.1.12 
skal opføres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i ansøg-
ningen. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Husdyrhold og staldindretning  

9. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldaf-
snit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel dog 
med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 10. Dyreenhedsomreg-
ningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om 
ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyre-
enheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomreg-
ningsfaktorer er det antallet af individer, der gælder. 

 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder 
Stipladser 

(antal 
individer) 

DE 
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1.1.1 Søer, løbestald 

Individuel opstald-
ning, delvis spalte-

gulv  

Træk og slip 

- 211 45,97 

1.1.2 
Søer, drægtigheds-

stald 

Løsgående, delvis 
spalte gulv  

Linespil 
- 348 75,86 

1.1.3 Polte 

Toklimastald, delvis 
spaltegulv 

Delvis spaltegulv, 
25-49 % fast gulv 

Træk og slip 

10 - 32 kg 

 

 

32-107 kg 

278 

 

 

159 

3,67 

 

 

22,89 

1.1.4 

Søer, farestald 

 

Smågrise 

Kassestier, delvis 
spaltegulv  

Træk og slip 

Toklimastald, delvis 
spaltegulv 

- 191 

52,58 

 

 

14,35 

1.1.5 Søer, løbestald 

Individuel opstald-
ning, delvis spalte-

gulv  

Træk og slip 

- 211 45,97 

1.1.6 
Søer, drægtigheds-

stald 

Løsgående, delvis 
spaltegulv  

Linespil 
- 348 75,86 

1.1.7 Polte 

Toklimastald, delvis 
spaltegulv 

Delvis spaltegulv, 
25-49 % fast gulv  

Træk og slip 

10 - 32 kg 

 

 

32 – 107 kg 

397 

 

 

227 

5,24 

 

 

32,67 

1.1.8 

Søer, farestald 

 

Smågrise 

Kassestier, delvis 
spaltegulv  

Træk og slip 

Toklimastald, delvis 
spaltegulv 

- 191 
52,58 

14,35 

1.1.9 Voksen årshest - 
500-700 kg 

< 300 kg 

2 

1 

0,87 

0,21 

 
10. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på 

årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. ovenstående 
tabel. 

11. Driftsherren skal underrette Aabenraa Kommune om besætningens størrelse 
efter 2 år / 5 år, og når besætningen er nået op på 443,07 (max) DE. 

12. Smågrise- og slagtesvineproduktionen skal foretages jævnt fordelt hen over 
året. 

13. De nye stalde skal indrettes med delvis spaltegulv. 
14. Det skal sikres, at spalterne altid er funktionsdygtige, således at gødning og 

urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne. Kontrol skal ske 
minimum 1 gang i døgnet. 

 
Ventilation 
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15. Ventilationsanlæggene i de nye stalde skal være undertryksanlæg. Alle afkast 
fra de nye stalde skal placeres i kip eller på tagfladen ved kip undtagen stald 
1.1.7. Alle afkast skal være mindst 0,5 meter over kip.  

16. Ventilatorer skal serviceres og renholdes med de for det konkrete anlægs vej-
ledende intervaller og specifikationer med henblik på driftsstikker funktion. 

 
Fodring 

17. Foderets indhold af råprotein og totalfosfor til de enkelte dyretyper må ikke 
indeholde mere råprotein og totalfosfor end angivet i nedenstående tabel. 
 

Art Faser Indhold af råprotein 
(% i foder)1) 

Samlet fosforindhold 
(% i foder)2) 

Fravænnede grise < 10 kg 19-21 0,75-0,85 
Smågrise < 25 kg 17,5-19,5 0,60-0,70 
Slagtesvin 25-50 kg 15-17 0,45-0,55 
Slagtesvin 50-110 kg 14-15 0,38-0,49 

 
18. Fytase skal tilsættes foderet efter normal praksis. 
19. Foderkorrektionen for alle søer på hele bedriften skal beregnes ud fra følgen-

de formel, og foderkorrektionen må højst være 0,9676 i etape 2: 
((FEso pr. årsso x g råprotein pr. FEso / 6250) – 1,50 – (antal frav. grise pr. 
årsso x frav. vægt x 0,024 kg N pr. kg tilvækst)) / 27,2. 
Ansøger har i ansøgningen oplyst, at foderet til søer indeholder 139,0 g 
råprotein pr. FE (virkemiddel). Derudover anvendes normal for 2005/2006 på 
1442 FE pr. årsso, 24,6 fravænnede grise pr. årsso og 7,2 kg pr. fravænnet 
gris jf. Plantedirektoratets ”vejledning om gødsknings- og harmoniregler 
2005-2006”. 
Den oplyste værdi er ikke bindende, og der er fleksibilitet med hensyn til de 
forskellige faktorer. 
Krav om beregning af foderkorrektionen gælder for alle søer på hele bedrif-
ten. 
Krav om dokumentation af foderkorrektionen fremgår af vilkår 98. 

 
Rengøring af stalde 

20. Staldene skal rengøres og desinficeres efter hvert hold dyr i sopoltestald og 
farestald. Dato for rengøring skal noteres i driftsjournalen, samtidig kontrolle-
res spalternes funktionsdygtighed. 

 
Energi- og vandforbrug 

21. Vask af stald skal foregå med højtryksrenser. 
22. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne do-

kumenteres i mindst 5 år. 
23. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 350.000 

kWh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en 
handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke mer-
forbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises 
ved tilsyn. 

24. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende som fx anlæg til 
gyllekøling, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes så-
ledes, at de altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumente-
res i mindst 5 år.  

25. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vandfor-
bruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.  

26. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 9.588 m3, 
skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handle-
plan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merfor-
bruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved 
tilsyn. 

27. Ventilationsmotorerne på de nye stalde skal være lavenergimotorer. 
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Spildevand samt tag - og overfaldevand 

28. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og el-
ler sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortled-
ning af spildevandet til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder. 

29. Spildevand og overfladevand fra vaskepladsen skal ledes til gyllebeholder el-
ler opsamlingsbeholder. 

30. Tagvand fra driftsbygningerne skal ledes til et forsinkelsesbassin inden tag-
vandet ledes til dræn og vandløb. Forsinkelsesbassinet skal etableres samti-
dig med de nye driftsbygninger. Forsinkelsesbassinet skal udformes efter Aa-
benraaa Kommunes anvisninger. 

 
Kemikalier og medicin mv. 

31. Flydende og fast handelsgødning, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbeva-
res således, at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller af-
løbssystemer, hvis der måtte ske udslip. 

 
Affald 

32. Opbevaringspladsen til døde dyr skal placeres som vist på bilag 1.3. 
33. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 10. 

 
Olie 

34. Opbevaring af diesel-/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt be-
holder, 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. 

35. Såfremt tanken er placeret mindre end 10 m fra regnvandsafløb, vandløb 
mm. skal tanken stilles i en spildbakke med opkant, der kan rumme tankens 
indhold. Tanken placeres sådan, at regnvand ikke opsamles i spildbakken. 

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 opstår 
risiko for forurening. 

38. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 

39. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af 
eventuelt oliespild. 

40. Der skal etableres en jordvold omkring hele forsinkelsesbassinet, så gylle i til-
fælde af lækage på gyllebeholder 1.1.12 eller ved uheld ikke kan løbe til for-
sinkelsesbassinet og videre til vandløb. Jordvolden skal have en højde på mi-
nimum 1 m over terræn og være uigennemtrængelig for gylle. Den konkrete 
udformning af jordvolden skal ske efter aftale med Aabenraa Kommune. 
Jordvolden skal etableres samtidig med etableringen af forsinkelsesbassinet 
og gyllebeholder 1.1.12. 

41. Virksomheden skal udarbejde en beredskabsplan som følger bilag 4 i Vejled-
ning fra Skov- og Naturstyrelsen, Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af hus-
dyrbrug. Beredskabsplanen skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest 1 
måned efter at udnyttelsen af godkendelsen er påbegyndt. Datoen for udar-
bejdelsen af beredskabsplanen skal fremgå af planen. 

42. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle 
medarbejderne. 

43. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen 
for ajourføringen skal fremgå af planen. 

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 
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44. Den nye gyllebeholder 1.1.12 på 6.000 m3 skal overdækkes med fast over-
dækning i form af telt eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes igen umid-
delbart efter endt omrøring og udkørsel. Skader på den faste overdækning 
skal repareres, således at overdækningen altid er helt tæt. 

45. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, 
skal der senest den 1. februar 2011 etableres en støbt plads med afløb til op-
samlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderne finder sted. 
Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter 
en periode med daglig påfyldning er afsluttet. 

 
Drift af gyllesepareringsanlæg i etape 2 

46. Der skal senest i etape 2 etableres et gyllesepareringsanlæg med skruepres-
se/kemisk fældning. 

47. Tørstoffraktioner udskilt fra husdyrgødningen skal afsættes uden for husdyr-
bruget. 

48. Alle synlige slanger og rør skal kontrolleres for at se om der er utætheder. 
Konstateres der utætheder, skal disse straks tætnes. Gyllesepareringsanlæg-
get skal tilses, når det er i drift. 

49. På husdyrbruget må der ikke separeres husdyrgødning fra andre husdyrbrug. 
50. Der skal være mulighed for at opbevare gylle fra staldene inden separation, 

såfremt der opstår længerevarende driftsproblemer på separationsanlægget. 
51. Al gyllen fra dette godkendte husdyrbrug skal senest i etape 2 separeres. 
52. Driftsherre skal løbende og regelmæssigt mindst en gang om måneden føre 

optegnelser over timeforbruget. 
53. Der skal være mulighed for at opbevare gylle i stalden og mulighed for at 

pumpe gylle fra forbeholderen direkte i gyllebeholderen, såfremt der opstår 
længerevarende driftsproblemer på separationsanlægget. Kommunen skal in-
formeres, såfremt gyllesepareringsanlægget ikke fungerer. Kommunen kan 
ved gentagende problemer kræve miljøgodkendelsen revurderet. 

54. Hjælpemidler skal opbevares i rum uden afløb og med mulighed for opsam-
ling af spild svarende til beholder med størst mængde. 

55. Når separationsanlægget er i drift skal separationsanlægget og containeren til 
opbevaring af fiberfraktionen placeres i bygning 14 med afløb til en godkendt 
beholder til flydende husdyrgødning. 

56. Spild af gylle/rejektvand, fiberfraktion, polymere og fældningsmidler skal op-
samles straks. Der skal bruges absorberende materiale til opsamling af spild 
med hjælpemidlerne. 

57. Det skal sikres, at der ikke kan pumpes gylle ind i separatoren ved alarm for 
høj vandstand i pumpebrønden. 
 

Drift af gyllekølingsanlæg i etape 2 
58. I stald 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 og 1.1.8 skal alle gylle-

kummer senest i etape 2 forsynes med gyllekølingsanlæg, i alt 4.133 m2. For 
at opnå den i ansøgningen planlagte reduktion af ammoniakemissionen på 5 
pct., skal der i gennemsnit over året køles med 5,1 W/m2. Varmepumpen 
skal kunne levere en køleeffekt på mindst 18 kW. 

59. Anlægget for gyllekøling skal være forsynet med en timetæller på varme-
pumpen. Den månedlige driftstid, hvor varmepumpen kører, skal indføres i en 
driftsjournal. 

60. Der monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpens køleside, som 
løbende registrerer køleeffekten. Energimålerne skal være forsynet med au-
tomatisk datalogning, der som minimum registrerer måneds - og årskøleef-
fekten i kWh. Disse data skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Kom-
munens forlangende. 

61. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem 
samt en alarm og en sikkerhedsordning, der i tilfælde af lækage i varmesy-
stemet stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk ef-
ter driftsstop. Gyllekølingssystemets køleslager skal nedstøbes i beton. Køle-
slangerne må på intet sted være i kontakt med jord. 
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Opbevaring af fast husdyrgødning 

62. Dybstrøelse fra heste skal opbevares i stald indtil udbringning eller som flyde-
lag i gyllebeholder. 

63. Fiberfraktion fra gylleseparation skal opbevares i overdækket container indtil 
afhentning. 

 
Anden organisk gødning 

64. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning som fx slam. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

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

66. Der må ikke etableres og anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på gyllebehol-
derne. 

67. Husdyrgødning må ikke køres ud på arealer, der er vandmættet, oversvøm-
met, frossen eller snedækket. 

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
Lugt 

68. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtge-
ner, 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 foranstalt-
ninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedriften. 

 
Fluer og skadedyr 

69. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i 
overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlabora-
torium. 

 
Transport 

70. Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje 
skal vognen læsses ordentlig, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel 
ske spild, skal det staks opsamles. 

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

72. Transport af husdyrgødning fra ejendommen skal ske ad nærmeste markvej 
umiddelbart syd for ejendommens beboelse direkte til Søndertoft. 

 
Støj 

73. Bidraget fra landbruget med adressen Søndertoft 57, 6300 Gråsten til det 
ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land og i landsby-
en Hokkerup samt boligområdet Tørsbøl ikke overskride følgende grænse-
værdier: 

 
 Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 

Lørdag kl. 07.00 - 14.00 
Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 

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

Alle dage 
kl. 22.00 – 07.00 

Det åbne land 55 45 40 

Landsbyen Hokkerup, 
område 3.8.002.L 

55 45 40 

Boligområdet Tørsbøl 
beliggende i Sønderborg 
Kommune, planområde 
4.15 

45 40 35 
Maksimal værdi 50 

Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra landbru-
get, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 
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Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsare-
aler ved boliger. 
 
Støjgrænserne må i landsbyen Hokkerup og i boligområdet Tørsbøl ikke over-
skrides noget sted i området. 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden 
for den mest støjbelastede time. 
 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets 
støjbidrag. 
 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umid-
delbar nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis korn og majs til siloanlæg el-
ler til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindel-
se med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktivi-
teter. 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes 
område, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes 
i landbrugets støjbidrag. 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere 
på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbi-
drag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til 
landbruget. 
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 om-
råde, skal medregnes i landbrugets støjbidrag. 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal ud-
føres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målin-
ger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et 
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". Udgifterne 
afholdes af landbruget. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs og majs til siloanlæg el-
ler til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindel-
se med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktivi-
teter. 
 
Sønderborg Kommune kan, også inden der er forløbet 8 år efter meddelelsen 
af godkendelsen, meddele påbud i henhold til § 39 i lov om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug til landbruget Søndertoft 57, 6300 Gråsten. 
Sønderborg Kommune kan stille krav om overholdelse af grænseværdier for 
støjkilder, der befinder sig ved landbrugets driftsbygninger beliggende både i 
Aabenraa Kommune og i Sønderborg Kommune, og som kan give støjgener 
ved boliger i Sønderborg Kommune. 
Ligeledes kan Sønderborg Kommune stille krav til støjkilder på landbrugets 
driftsarealer beliggende i Aabenraa Kommune, men som er så tæt beliggende 
på kommunegrænsen, at der kan opstå støjgener ved boliger i Sønderborg 
Kommune. 
Sønderborg Kommune kan stille krav til støjkilder på landbrugets driftsarealer 
beliggende i Sønderborg Kommune. 
Sønderborg Kommune fastlægger de relevante grænseværdier. 
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Lys 

74. Lyskegler fra udendørs pladsbelysning må ikke vende direkte mod nabobebo-
elserne. Pladsbelysningen skal forsynes med en bevægelsessensor, der sik-
rer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen. 

75. Belysning i staldene skal være slukket mellem kl. 23 og kl. 06, med mindre 
menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. 

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
Udbringningsarealerne 

76. Den overskydende mængde husdyrgødning skal afsættes til aftalearealer. Det 
drejer sig om den mængde, som produceres mere end: 
Etape 1: 162,25 DE og Etape 2:157,18 DE. 

77. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 
164,8 ha (etape 1) og 203,86 ha (etape 2) udspredningsareal, som fremgår 
af bilag 1.4. 

78. Der må ikke produceres mere end 0,63 DE dybstrøelse. 
79. Der må maksimalt udbringes husdyrgødning i de mængder på arealerne, der 

er angivet i ansøgningen, og der må ikke udbringes anden form for organisk 
gødning på arealerne. 

80. Fiberfraktionen skal afsættes til biogasanlæg eller anden godkendt modtager. 
81. Hestene skal være udegående minimum 5 mdr./året. 
82. De vilkår, der vedrører arealerne skal være kendt af de personer, der er be-

skæftiget med den pågældende del af arealdriften. 
 
Beskyttet natur 

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

84. Der skal være 2 m dyrknings-, sprøjtnings- og gødningsfri bræmme til alle 
beskyttede vandløb, dvs. op til vandløbene ved areal 7, 8, 11, 14 og 19. 

85. Der skal etableres og vedligeholdes en 5 m bred dyrknings-, gødnings- og 
sprøjtefri zone omkring vandhullet (lokalitet 1631) på mark 2. 

86. Der skal etableres et erstatningsvandhul på ca. 500 m2 i området mellem 
Tørsbøl Plantage og Tørsbøl skov. Vandhullet skal etableres med 5 m udyrke-
de bræmmer. 

 
Nitrat til overfaldevand – vandløb, søer og kystvande 

87. Mængden af husdyrgødning på bedriften må ikke overstige 1,35 DE/ha (etape 
1) og 1,31 DE/ha (etape 2) på ejede og forpagtede udbringningsarealer. Det 
antal DE, der er afsat til anden bedrift (gylleaftalearealer), indgår ikke i den-
ne beregning af DE/ha, da disse tilføres 1,36 DE/ha (etape 1) og 1,30 DE/ha 
(etape 2). 

2.7 Husdyrbrugets ophør 
88. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kontak-

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

2.8 Egenkontrol og dokumentation 
89. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkå-

rene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og forevi-
ses på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødningsregnskaber, 
ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foderanalyser, faktu-
raer for indkøbt foder, effektivitetskontroller, slagteriafregninger, årsopgørel-
ser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og købte dyr, afsnit fra drifts- 
og skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder og dyr samt status dyr 
og foder. 
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90. Der skal føres journal over flydelag i beholdere med væskedelen fra separati-
onen hver 14. dag. Hvis der ikke kan etableres flydelag, skal der etableres 
fast overdækning på beholderne. 

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

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

93. Gyllekølingsanlægget skal vedligeholdes ved at følge fabrikantens vejledning 
herom. Nødvendige reparationer og justeringer skal foretages. Der skal føres 
journal over datoer for reparationer, samt hvilke reparationer der er foreta-
get. Disse oplysninger skal opbevares i mindst 5 år, og forevises på Kommu-
nens forlangende. 

94. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten af gyllesepareringsanlæg-
get eller med en anden anlægskyndig om årlig serviceeftersyn. Den skriftlige 
aftale og de årlige servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 
5 år, og forevises Kommunen på forlangende. 

95. Der skal indgås skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktionen. Aftalen skal 
som minimum indeholde følgende oplysninger: 
- leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR nr. 
- hvor mange kg kvælstof og hvor mange kg fosfor aftalen omhandler. 

96. Skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktioner skal opbevares på husdyr-
bruget i mindst 5 år og forevises på Kommunens forlangende. 

97. Der skal udarbejdes foderplaner for dyretypen søer. Foderplanerne skal inde-
holde oplysninger om foderets indhold af totalt protein. Foderplanerne skal 
opbevares på husdyrbruget i mindste 5 år og forevises på kommunens for-
langende. 

98. Dokumentationen for sofoderets indhold af gram råprotein pr. foderenhed kan 
fx være effektivitets-/produktionskontrol, foderkontrol eller ajourførte foder-
planer. Dokumentationen skal mindst dække en sammenhængende periode 
på 12 måneder i perioden 15. september til 15. februar det efterfølgende år. 
Såfremt korrektionsfaktoren anvendes i forbindelse med bedriftens gødnings-
regnskab, skal dokumentationen være identisk med Plantedirektoratets krav 
om dokumentation. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE), ikke tidligere miljøgodkendt og er 
derfor omfattet af § 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov 
om miljøgodkendelse m.v. 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 husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger ind-
sendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal 
ammoniakemissionen reduceres med 25 %.  
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidel-
se/ændring af det eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være 
kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der 
ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de 
forstår. 
 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Sønder-
toft 57, 6300 Gråsten med ejendoms nr. 5400007711. Ansøger driver/ejer ikke flere 
ejendomme med husdyr. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 95071, og virk-
somhedens CVR nr. er 29002886. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
11111, version 9, genereret den 27. september 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 27. september 2010. Ansøgningen med tilhørende bilag, 
der bl.a. indeholder den miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1 (etape 2). Se-
parat skema for etape 1 er vedlagt som bilag 1.8. 
 

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 
Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet inden 2 år 
efter den er meddelt. Etape 2 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år efter 
den er meddelt. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført være 
opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen 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. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår for gyldighed. 
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil den 30. september 2018. 
 
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 2018. 
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4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

4.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv.  
Redegørelse 
Ejendommen er beliggende syd for landsbyen Tørsbøl og lokaliseret i både Sønderborg 
og Aabenraa kommune. Stuehuset, ældre driftsbygninger, der ikke længere anvendes til 
husdyrbrug og gyllebeholdere er placeret i Sønderborg kommune. Det nuværende stald-
anlæg og de nye bygninger, der etableres i forbindelse med udvidelsen af husdyrholdet, 
er placeret både i Aabenraa Kommune og i Sønderborg kommune. Den nye gyllebeholder 
etableres i Aabenraa kommune. Af husdyrbrugbekendtgørelsens § 4, stk. 2, fremgår det, 
at ansøgningen skal fremsendes til den kommune, hvor anlægget er beliggende. Da den 
største del af anlægget er placeret i Aabenraa Kommune, er det Aabenraa Kommune, der 
meddeler miljøgodkendelse af husdyrbruget. Sønderborg Kommune er blevet hørt forud 
for meddelelsen af miljøgodkendelsen. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone. 
 
De eksisterende stalde udvides mod øst og mod vest. Den nye gyllebeholder etableres 
umiddelbart vest for staldanlægget. De nye stalde og gyllebeholderen etableres således i 
tilknytning til det hidtidige primære bebyggelsesareal. Stald- og gødningsopbevaringsan-
læg afskærmes delvist af eksisterende og nye læhegn rundt om ejendommen. 
  
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af det ansøgte projekt, at de nye bygninger er 
erhvervsmæssige nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, og at be-
byggelsen på ejendommen kommer til at udgøre en samlet helhed, der ikke har en væ-
sentlig indvirkning på det omkringliggende landskab. 
 
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldan-
læg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk efter gennemførelse af etape 2. 
 

 
 
Tabel 1 Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-

440 m Fra løbestald, bygning 5, til 
Tørsbøl Lokalplan 4.15 

50 m 
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tidige byzone 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-

råde 

Ca. 6 km 
Fra staldanlægget til sommer-

husområdet i Kollund 
50 m 

Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 

boligformål, blandet 
bolig og erhvervsformål 

>> 5 km Ukendt 50 m  

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

institutioner, rekreative 
formål og lign.   

3,3 km 
Fra staldanlægget til Golfcenter, 
Benniksgaard i Rinkenæs, Lokal-

plan 48 
50 m 

Nabobeboelse 205 m 
Fra ny poltestald, bygning 7, til 

Tørsbølvej 10 50 m 

Afstandene til kommuneplaner/lokalplaner fremgår af bilag 1.2 
 
Tabel 2 Afstandskrav – placering af anlæg 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 83 m 

Fra ny løbestald, bygning 5, til 
stuehus 15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed >> 25 m Ukendt 25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

1.000 m 
Fra staldanlægget til vandværk 

i Tørsbøl 
50 m 

Enkelt vandindvindingsan-
læg 

Ca. 55 m 
Fra ny løbestald, bygning 5, til 

vandforsyningsboring nr. 
169.741 på Søndertoft 57 

25 m 

Vandløb Ca. 400 m 
Fra ny gyllebeholder, bygning 
18, til vandløb Geil Å vest for 

ejendommen 
15 m 

Dræn > 15 m 
Hvis der er dræn indenfor 15 m 
at de nye bygninger nedlægges 

de. 
15 m 

Sø Ca. 53 m Fra ny løbestald, bygning 5, til 
sø i ansøgers have 

15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

Ca. 125 m Fra ny løbestald, bygning 5, til 
Tørsbølvej/Søndertoft 

15 m 

Naboskel Ca. 130 m 
Fra ny poltestald, bygning 7, til 

matr. 68 Holbøl, Hokkerup 
30 m 

Afstandene fremgår af bilag 1.2 
 
Kirkebeskyttelseslinje og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinjen” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. 
 
Kystnærhedszonen 
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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”. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Strandbeskyttelseslinje 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinje 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinje 
Det østligste af bygning 8 ligger indenfor udpegningen. Der ligger ingen opbevaringsan-
læg inden for udpegningen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinje 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinjer”.  
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslin-
jen for fortidsminder. 
  
Der er ingen arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede områ-
der”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinjen for fortidsminder. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Følgende arealer grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”: Mark 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 
og 18, alle ved Tørsbøl. 
 
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 
Afstandskrav § 6 
Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug § 6 er etablering af anlæg samt udvidel-
ser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfører 
forøget forurening, ikke tilladt inden for eller i en afstand af mindre end 50 m fra 1) eksi-
sterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusom-
råde eller 2) områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og 
erhvervsformål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreati-
ve formål og lign. 
Etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der med-
fører forøget forurening, er heller ikke tilladt inden for en afstand af 50 m fra nabobebo-
else. 
 
Der foretages ikke ændringer/udvidelser indenfor de nævnte afstandskrav. Det vurderes 
derfor at udvidelsen er i overensstemmelse med lovens krav. 
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Afstandskrav § 8 
Hovedreglen er, at stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg for husdyrbrug for 
mere end 3 dyreenheder ikke må etableres inden for de i § 8 i loven angivne afstande. 
Undtagelsen er, at hvor overholdelse af de i loven angivne afstandskrav ikke er mulig for 
husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra og fastsætte vilkår til indret-
ning og drift.  
 
Det fremgår af husdyrbruglovens § 9, stk. 3, 1. pkt., at ”Hvor overholdelse af de i § 8 
nævnte afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere 
herfra og fastsætte vilkår til indretning og drift” og sidste pkt., at ”Kommunalbestyrelsen 
skal fastsætte vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener”. 
 
Der foretages ikke ændringer/udvidelser indenfor de nævnte afstandskrav. Det vurderes 
derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med lovens krav. 
 
Bygge- og beskyttelseslinjer 
Bygningerne ligger ikke inden for bygge- eller beskyttelseslinjer i forhold til kirke og for-
tidsminde, kyst, skov, strand, klit, sø, å, lavbund, diger. 
 
Aabenraa Kommune vurderer derfor, at udvidelsen af anlægget kan foretages i overens-
stemmelse med de restriktioner der er for nye anlæg ift. bygge-og beskyttelseslinjer. 
 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Ejendommen er lokaliseret i både Sønderborg og Aabenraa kommune. Stuehuset, ældre 
driftsbygninger, som ikke længere anvendes til husdyrbrug og gyllebeholdere er placeret 
i Sønderborg kommune. Det nuværende staldanlæg og de nye bygninger, som etableres i 
forbindelse med udvidelsen af husdyrholdet, er placeret både i Aabenraa og Sønderborg 
kommune. Den nye gyllebeholder kommer ligeledes til at ligge i Aabenraa kommune. 
Ejendommen er beliggende syd for landsbyen Tørsbøl. 
 
Ejendommens placering i landskabet fremgår af bilag 7, hvor anlægget kan ses fra for-
skellige verdenshjørner og i forhold til beboelserne mod nord og mod syd. 
 
Bedriftens ejede og forpagtede arealer ligger dels syd for landsbyen Tørsbøl, i Tråsbøl og 
i Sottrupskov. Gylleaftalerne ligger ved Mjøls og på Nordals.  
 
Landskabet omkring ejendommen er relativt fladt og et typisk intensivt landbrugsland-
skab med ret få naturelementer. De nye staldbygninger og den nye gyllebeholder place-
res i forbindelse med det eksisterende anlæg. 
 
Der er ikke andre ejendomme med husdyrproduktion inden for 300 m i forhold til byzone 
eller til samlet bebyggelse. Nærmeste ejendom med husdyrproduktion på mere end 75 
DE er Søndertoft 53 (ca. 500 m nord for staldanlægget). 
 
Landskabelige værdier 
 
 Tabel 3 Materialevalg 

Bygning 
Grund-

plan 
ca. 

Byg-
nings-
højde 

ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmaterialer/farver Anvendelse 

1.1.1 Stald 750 m2 7 20 
Grå søstenselementer, lyst 

eternittag 
Løbestald 

1.1.2 Stald 
1.120 

m2 
7 20 

Grå søstenselementer, lyst 
eternittag 

Drægtighedsstald 

1.1.3 Stald 728 m2 7,2 20 Grå søstenselementer, lyst poltestald 
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eternittag 

1.1.4 Stald 
1.534 

m2 7,2 20 
Grå søstenselementer, lyst 

eternittag Farestald 

1.1.5 Ny stald 750 m2 7 20 
Grå søstenselementer, lyst 

eternittag Ny løbestald 

1.1.6 Ny stald 
1.120 

m2 7 20 
Grå søstenselementer, lyst 

eternittag 
Ny drægtigheds-

stald 

1.1.7 Ny stald 728 m2 7,2 20 Grå søstenselementer, lyst 
eternittag 

Ny poltestald 

1.1.8 Ny stald 1.534 
m2 

7,2 20 Grå søstenselementer, lyst 
eternittag 

Ny farestald 

9 Maskinhus 246 m2 7 20 Trævægge, gråt eternittag Ny hestestald 

10 Lade 268 m2 4,5 20 
Røde pudsede vægge, gråt 

eternittag Opbevaring 

11 Lade og ga-
rage 

320 m2 9,2 40 
Røde pudse-

de/murstensvægge, gråt 
eternittag 

Opbevaring 

12 Stald 
389 m2 4,5 20 

Røde murstensvægge, gråt 
eternittag 

Hestestald 
13 Lade Opbevaring 

14 Lade 400 m2 5,5 20 
Røde murstensvægge, gråt 

eternittag 

Separationsanlæg 
og opbevaring af 

fiber 
15 Stuehus 136 m2 7,9 45 Røde mursten, gråt eternittag Beboelse 

1.1.10 Gyllebeholder 287 m2 - - Søstenselementer Gødningsopbevaring 
1.1.11 Gyllebeholder 562 m2 - - Søstenselementer Gødningsopbevaring 

1.1.12 
Ny gyllebe-

holder 
1.200 

m2 

3 m 
over 

terræn 
- Grå betonelementer Gødningsopbevaring 

19 Service-
bygning 

49 4 20 Grå søstenselementer, lyst 
eternittag 

Forrum og fro-
kostrum 

 
På nuværende tidspunkt er der desuden fire fodersiloer på hver 32 m3 (ca. 10 m høje). 
Der opsættes ikke flere siloer i forbindelse med udvidelsen.  
 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Alle bygninger og opbevaringsanlæg ligger inden for udpegningen ”Værdifulde landska-
ber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 2,5 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et hede- og overdrevsom-
råde sydøst for anlægget. 
 
Natura 2000 
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Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 1,8 km øst for ejen-
dommen. Området er Natura 2000 område nr. DK009X068, Rinkenæs Skov, Dyrehaven 
og Rode Skov, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. 68, Rinkenæs Skov, Dyrehaven og 
Rode Skov og habitatområde nr. 83, Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 5 km sydøst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. DK009X064, Flensborg Fjord og Nybøl 
Nor herunder fuglebeskyttelsesområde nr. 64, Flensborg Fjord og Nybøl Nor. 
 
Geologiske værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg 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-
riefritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til by-
formål”.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at stalde, gyllebeholdere og siloer kan placeres som an-
søgt med vilkår om, at der skal etableres og vedligeholdes et tre-rækket læhegn bestå-
ende af egnstypiske træer og buske maksimalt 10 meter fra gyllebeholder 1.1.12 på 
6.000 m3 som vist på bilag 1.3 og et tre-rækket læhegn bestående af egnstypiske træer 
og buske nord for staldene 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5 og 1.1.6 ligeledes som vist på bilag 1.3. 
Eksisterende hegn mod Søndertoft til inddækning af eksisterende gyllebeholdere og det 
samlede staldanlæg skal bevares og vedligeholdes. Desuden skal de nye anlæg opføres i 
materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i ansøgningen. 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Svineproduktionen på Søndertoft 57, 6300 Gråsten udvider fra de nuværende 670 års-
søer med 750 smågrise 8,5 – 30 kg og 750 slagtesvin 30 – 102 kg (egen opdræt af pol-
te), svarende til 186,3 DE til: 
 
Etape 1: 

• 750 årssøer med 22.500 fravænnede grise á 10 kg  
• 1.100 smågrise (10 – 32 kg)  
• 1.100 slagtesvin (32 – 107 kg) 
• 3 årsheste  

 
Svarende til 223,25 DE. 
 
Etape 2: 

• 1.500 årssøer med 52.500 fravænnede grise á 10 kg 
• 2.000 smågrise (10 – 32 kg)  
• 2.000 slagtesvin (32 – 107 kg) 
• 3 årsheste 

 
Svarende til 443,07 DE. 
 
Etape 1 kan foretages i eksisterende bygninger. 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med etape 2 at opføre: 

• En farestald på 1.534 m2 (22,4 m x 68,5 m) 
• En drægtighedsstald på 1.120 m2 med gyllekøling (23,1 m x 48,5 m) 
• en løbeafdeling på 750 m2 med gyllekøling (23,1 m x 32,5 m) 
• en poltestald på 728 m2 (22,4 m x 32,5 m) 
• en gyllebeholder på 6.000 m3 med overdækning 
• Stationært separationsanlæg 
• Et forsinkelsesbassin. 

 
Indsættelse af dyr i løbe- og drægtighedsstaldene sker kontinuerligt. Farestaldene består 
af flere sektioner, som, så vidt det kan lade sig gøre, fyldes og tømmes enkeltvis. Pol-
testaldene køres sektioneret i smågrisedelen og kontinuerligt i slagtesvinedelen.  
 
Tabel 4 Dyreholdet 

Stald 
nr. 

Dyrehold 

Staldsystem 
(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder 
Stipladser 

(antal 
individer) 

DE 

1.1.1 Søer, løbestald 
 

Individuel opstald-
ning, delvis spalte-

gulv 
Træk og slip 

- 211 45,97 

1.1.2 Søer, drægtigheds-
stald 

Løsgående, delvis 
spalte gulv 

Linespil 
- 348 75,86 

1.1.3 Polte 

Toklimastald, delvis 
spaltegulv 

Delvis spaltegulv, 
25-49 % fast gulv 

Træk og slip 

10 - 32 kg 
 
 

32-107 kg 

278 
 
 

159 

3,67 
 
 

22,89 
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1.1.4 
Søer, farestald 

Pattegrise hos søer 

Kassestier, delvis 
spaltegulv 

Træk og slip 
- 191 

52,58 
14,35 

1.1.5 Søer, løbestald 

Individuel opstald-
ning, delvis spalte-

gulv 
Træk og slip 

- 211 45,97 

1.1.6 Søer, drægtigheds-
stald 

Løsgående, delvis 
spaltegulv 

Linespil 
- 348 75,86 

1.1.7 Polte 

Toklimastald, delvis 
spaltegulv 

Delvis spaltegulv, 
25-49 % fast gulv 

Træk og slip 

10 - 32 kg 
 
 

32 – 107 kg 

397 
 
 

227 

5,24 
 
 

32,67 

1.1.8 Søer, farestald 
Pattegrise hos søer 

Kassestier, delvis 
spaltegulv 

Træk og slip 
- 191 52,58 

14,48 

1.1.9 Voksen årshest - 500-700 kg 
< 300 kg 

2 
1 

0,87 
0,21 

 
De nye farestalde etableres som de eksisterende farestalde med delvis fast gulv og med 
gyllekummer på ca. 40 cm. Der udsluses gylle ca. hver 2. uge eller i forbindelse med 
vask af sektionerne. Løbe- og drægtighedsstaldene er/bliver etableret med delvis fast 
gulv. 
 
Der etableres gyllekøling i alle de nye stalde. Der er desuden etableret gyllekøling i alle 
de eksisterende stalde. Der regnes med en effekt på 5 % og en drifttid på 100 % sva-
rende til 8760 timer i alle stalde. Varmen genbruges til opvarmning af farestalde og pol-
testalde og mandskabsrummet.  
 
Der er iblødsætning/overbrusning i den eksisterende farestald og i drægtighedsstalden. 
Ligeledes er der iblødsætning/overbrusning i poltestalden. Der vil også blive etableret 
iblødsætning/overbrusning i den nye farestald og i hhv. den nye drægtighedsstald og den 
nye poltestald.                                                                                                                                                                         
 
Vurdering 
Der er stillet vilkår med grænser for husdyrbrugets maksimale størrelse, som svarer til 
det ansøgte, og der er stillet vilkår for i hvilket omfang produktionen kan tillades at va-
riere. Desuden stilles vilkår om etablering af delvis spaltegulve. 
 
Da det forudsættes at nyetablering og drift sker som oplyst og i overensstemmelse med 
reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, vurderer kommunen, at der ikke er behov for 
at regulere yderligere ved vilkår. 
 

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
 
Med hensyn til BAT og staldsystemer er der flere forskellige definitioner på, hvad BAT er. 
Dels er der referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv 
fjerkræ- og svineproduktion (BREF), dels er der BAT-bladene og dels er der 
www.husdyrgodkendelse.dk’s beregninger. 
 
Eksisterende løbestald (stald 1.1.1) 
Eksisterende løbestald med enkeltdyrsopstaldning, delvis spaltegulv og gyllekøling. Delvi-
se spaltegulve er BAT. Som yderligere virkemiddel til reduktion af ammoniakfordampnin-
gen bliver gyllekøling i alle gyllekanaler tilsluttet. Gyllekøling i svinestalde er beskrevet i 
Miljøstyrelsens BAT-blad nr. Sv.St.01. Gyllekøling er BAT. Stalden er bygget i 2006 og 
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forventes først at skulle renoveres om ca. 20 år. Den forventede renovering ligger inde i 
revurderingsperioden, og det vil derfor blive vurderet til den tid, hvordan stalden skal 
indrettes, for til den tid at leve op til BAT. 
 
Eksisterende drægtighedsstald (stald 1.1.2) 
Eksisterende drægtighedsstald med delvis spaltegulv og elektronisk sofodring. Stalden 
ændres ikke ved udvidelsen. Delvis spaltegulv er BAT. Som yderligere virkemiddel til re-
duktion af ammoniakfordampningen bliver gyllekøling i alle gyllekanaler tilsluttet. Gylle-
køling i svinestalde er beskrevet i Miljøstyrelsens BAT-blad nr. Sv.St.01. Gyllekøling er 
BAT. Stalden er bygget i 2006 og forventes først at skulle renoveres om ca. 20 år. Den 
forventede renovering ligger inde i revurderingsperioden, og det vil derfor blive vurderet 
til den tid, hvordan stalden skal indrettes, for til den tid at leve op til BAT 
 
Eksisterende poltestald (stald 1.1.3) 
Poltestalden er etableret som et toklimasystem med betonspalter og gyllekummer under 
spaltearealet, der anses som værende BAT for smågrise. Stierne er med 1/2 spaltegulv, 
1/4 drænet gulv og 1/4 fast gulv og hyppig fjernelse af gylle (BAT jf. BREF). Hvor ofte 
”hyppig fjernelse” er, er ikke nærmere defineret i BREF-dokumentet. Der udsluses gylle 
ca. hver 2. uge. Delvis fast gulv er BAT for slagtesvin. Som yderligere virkemiddel til re-
duktion af ammoniakfordampningen bliver gyllekøling i alle gyllekanaler tilsluttet. Gylle-
køling i svinestalde er beskrevet i Miljøstyrelsens BAT-blad nr. Sv.St.01. Gyllekøling er 
BAT. Stalden er bygget i 2006 og forventes først at skulle renoveres om ca. 20 år. Den 
forventede renovering ligger inde i revurderingsperioden, og det vil derfor blive vurderet 
til den tid, hvordan stalden skal indrettes, for til den tid at leve op til BAT. 
 
Eksisterende farestald (stald 1.1.4) 
Eksisterende farestald med delvis spaltegulv. Smågrisene går sammen med søerne, men 
med adgang til toklimasystem. Det tilgodeser pattegrisene, idet fast gulv er mere skån-
somt end fuldspaltegulv. Delvis spaltegulv giver desuden mulighed for anvendelse af 
strøelse. Delvis spaltegulv er BAT. Som yderligere virkemiddel til reduktion af ammoniak-
fordampningen bliver gyllekøling i alle gyllekanaler tilsluttet. Gyllekøling i svinestalde er 
beskrevet i Miljøstyrelsens BAT-blad nr. Sv.St.01. Gyllekøling er BAT. Stalden er bygget i 
2006 og forventes først at skulle renoveres om ca. 20 år. Den forventede renovering lig-
ger inde i revurderingsperioden, og det vil derfor blive vurderet til den tid, hvordan stal-
den skal indrettes, for til den tid at leve op til BAT. 
 
Ny løbestald (stald 1.1.5) 
Ny løbestald med enkeltdyrsopstaldning, delvis spaltegulv og gyllekøling. Delvise spalte-
gulve er BAT. Som yderligere virkemiddel til reduktion af ammoniakfordampningen bliver 
der installeret gyllekøling i alle gyllekanaler. Gyllekøling i svinestalde er beskrevet i Miljø-
styrelsens BAT-blad nr. Sv.St.01. Gyllekøling er BAT. 
 
Ny drægtighedsstald (stald 1.1.6) 
Ny drægtighedsstald med delvis spaltegulv og elektronisk sofodring. Delvis spaltegulv 
giver mulighed for anvendelse af strøelse. Delvis spaltegulv er BAT. Som yderligere vir-
kemiddel til reduktion af ammoniakfordampningen bliver der installeret gyllekøling i alle 
gyllekanaler. Gyllekøling i svinestalde er beskrevet i Miljøstyrelsens BAT-blad nr. 
Sv.St.01. Gyllekøling er BAT. 
 
Ny poltestald (stald 1.1.7) 
Poltestalden ønskes etableret som et toklimasystem med betonspalter og gyllekummer 
under spaltearealet, hvilket er BAT for smågrise. Stierne er/bliver med 1/2 spaltegulv, 
1/4 drænet gulv og 1/4 fast gulv og hyppig fjernelse af gylle (BAT jf. BREF). Hvor ofte 
”hyppig fjernelse” er, er ikke nærmere defineret i BREF-dokumentet. Der udsluses gylle 
ca. hver 2. uge. Delvis fast gulv er BAT for slagtesvin. Som yderligere virkemiddel til re-
duktion af ammoniakfordampningen bliver der installeret gyllekøling i alle gyllekanaler. 
Gyllekøling i svinestalde er beskrevet i Miljøstyrelsens BAT-blad nr. Sv.St.01. Gyllekøling 
er BAT. 
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Ny farestald (stald 1.1.8) 
Den nye farestald etableres med delvist spaltegulv (1/3 spalter) med vakuumudslusning. 
Smågrisene går sammen med søerne men med adgang til toklimasystem. Den væsent-
ligste fordel ved staldsystemet er dyrevelfærd. Det tilgodeser pattegrisene idet fast gulv 
er mere skånsomt end fuldspaltegulv. Delvis spaltegulv giver desuden mulighed for at 
anvende strøelse, hvilket ikke er muligt ved fuldspaltegulv. Farestien har herved et tørt 
miljø for pattegrisene, hvorved der kan opretholdes et lavt smittepres i farestalden. Del-
vis fast gulv er BAT. Som yderligere virkemiddel til reduktion af ammoniakfordampningen 
bliver der installeret gyllekøling i alle gyllekanaler. Gyllekøling i svinestalde er beskrevet i 
Miljøstyrelsens BAT-blad nr. Sv.St.01. Gyllekøling er BAT. 
 
Ansøger har for det samlede anlæg beregnet at der skal køles 5 W/m2 på gulvarealet, der 
udgør 3.522 m2. Varmepumpes størrelse skal være 18 kW. Herved opnås 5 % reduktion 
af ammoniakfordampningen. 
 
Fravalg af BAT-teknikker for nye stalde 
Der foreligger følgende BAT-blade fra Miljøstyrelsen: 
Miljøstyrelsens BAT-blad nr. Sl.St.01:v1.05-09 omkring Gylleforsuring: Gylleforsuring er 
svær at få til at fungere i svinestalde pga. af staldenes mange sektioneringer. Det er 
svært og meget kompliceret at få gyllen til at cirkulere effektivt rundt under hver stald-
sektion, hvilket er nødvendigt, for at få gylleforsuring til at fungere rigtigt. Energiforbru-
get ved drift af et forsuringsanlæg er opgjort til min. 20.000 kWt, hvilket vurderes ikke at 
være proportionalt i forhold til miljøgevinsten. Derudover er der en forøget risiko for 
lugtgener ved forsuring. Det ville kræve en investering på ca. 1.150.000 kr. og årlige 
driftsomkostninger på ca. 90.000 kr. at etablere et sådant anlæg. Dette vurderes at være 
uproportionalt set ud fra både et driftsøkonomisk og miljøøkonomisk perspektiv. Ansøger 
har derfor fravalgt denne teknologi.  
 
Miljøstyrelsens BAT-blad nr. Sl.St.02:v2 05-09 omkring Luftvasker med syre i slagtesvi-
nestalde: Det fremgår af BAT-bladet blandt andet, at danske undersøgelser har vist, at 
tilstopning af filtret forekommer mere eller mindre hyppigt. Tilstopning er kritisk, da det 
påvirker renseeffekten, energiforbruget og øger risikoen for driftsproblemer i stalden i 
form af bl.a. dårligt indeklima og forringet dyrevelfærd, og at teknikken er forbundet 
med øgede investeringer og driftomkostninger i f.t. referencesystemet. Det ville kræve 
en investering på ca. 800.000 kr. og årlige driftsomkostninger på ca. 105.000 kr. at 
etablere et sådant anlæg. Der er således ikke proportionalitet i at kræve, at der etableres 
et anlæg til luftvaskning. Ansøger har derfor fravalgt teknikken.  
 
Ansøger angiver desuden, at der ikke umiddelbart er problemer med ammoniakdeposi-
tionen i området – der er ca. 2,5 km til nærmeste § 7 areal og der er 1,8 km til nærme-
ste internationale naturbeskyttelsesområde på land, Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode 
Skov.  
 
Ud over BREF og BAT-byggebladene er der www.husdyrgodkendelse.dk’s beregninger. 
Kravet om 25 % reduktion af ammoniakudledningen for udvidelsen imødekommes ifølge 
disse beregninger ved gyllekøling i alle stalde. Der er tale om et KH Nordtherm-system, 
der er sat til at give 5 % reduktion. Al varme genanvendes på bedriften. Derudover over-
dækkes den nye gyllebeholder og der foretages foderkorrektion til 139 g råprotein/FE hos 
søerne for at leve op til de 25 % reduktion af ammoniakudledningen for udvidelsen. 
 
Med de angivne tilpasninger, beregner ansøgningssystemet, at det generelle ammoniak-
reduktionskrav er overholdt. Ammoniakreduktionskravet er politisk vedtaget og indarbej-
det i www.husdyrgodkendelse.dk.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at indretningen af staldene overholder BAT indenfor stald-
indretning under hensyntagen til økonomisk proportionalitet for både etape 1 og 2. Aa-
benraa Kommune vurderer, at der for at sikre en effektiv drift af gyllekølingssystemet 
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skal stilles vilkår for dette i etape 2. Der stilles vilkår for driftstid, kølingens effekt, var-
mepumpens effekt, etablering af energimåler, samt alarmfunktion. 
 

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Ventilationen i de nye stalde bliver etableret med strømbesparende MultiStep-styring, 
som er et temperaturreguleret styringssystem, som sikrer at ventilationen kører opti-
malt, både med hensyn til temperaturen i staldene og el-forbruget. Ventilationen i de 
eksisterende bygninger er også med MultiStep-styring.  
 
Ventilationsanlægget er fuldautomatisk reguleret og der er installeret alarm i tilfælde af 
fx strømsvigt. Ventilationsanlægget i farestaldene og i poltestaldene vaskes efter hvert 
hold, mens ventilationsanlægget i de øvrige stalde vaskes efter behov, dog minimum én 
gang årligt.   
 
Tabel 5 Ventilation 

Stald 
nr. 

Ventilationstype 
Maksimal ventila-

tion, m3/t 
Antal afkast  

(udsugninger) 
Højde 

1.1.1 Undertryk med 
vægventiler 

43.000 2 Ca. 0,7 m over 
kip 

1.1.2 
Undertryk med 

vægventiler 
44.000 3 

Ca. 0,7 m over 
kip 

1.1.3 
Undertryk med 

vægventiler 
52.000 4 

0,5 m under 
kip 

1.1.4 
Undertryk med 

vægventiler 
78.000 6 0,5 m over kip 

1.1.5 
Undertryk med 

vægventiler 43.000 2 
Ca. 0,7 m over 

kip 

1.1.6 
Undertryk med 

vægventiler 44.000 3 
Ca. 0,7 m over 

kip 

1.1.7 
Undertryk med 

vægventiler 52.000 4 
0,5 m under 

kip 

1.1.8 Undertryk med 
vægventiler 

78.000 6 0,5 m over kip 

Placeringen af ventilatorerne fremgår af bilag 1.5 
 
Vurdering 
For mekanisk ventilerede stalde er det BAT at optimere udformningen af ventilationssy-
stemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventi-
lation om vinteren og at undgå modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn 
og rengøring af luftkanaler og fans. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at dette efterleves med det eksisterende samt nye ventila-
tionssystem. Der fastsættes vilkår om type af ventilation, placering og højde af afkast, 
samt rengøring og eftersyn. 
 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
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Der fodres med indkøbt færdigblandet foder i hele staldanlægget. Foderet udfodres som 
vådfoder. Foderet er optimeret mht. næringsindhold, mineraler m.v. i forhold til dyrenes 
behov. Foderet blæses over i udendørs glasfibersiloer (4 à 21 tons) og snegles ind i våd-
foderkarret i foderladen i den vestlige ende af bygning 3. Herfra pumpes det ud til de 
enkelte staldafsnit. I drægtighedsstalden, hvor søerne går løse, æder de i elektroniske 
foderstationer, hvor mængden af foder tildeles ud fra hver enkelt sos øremærke. I løbe-
stalden og i farestaldene fodres søerne individuelt. Smågrise og slagtesvin fodres i lang-
krybber i poltestalden.    
 
Der anvendes ca. 1.400 FE til hver so. Der anvendes både en drægtighedsblanding og en 
diegivningsblanding. For at opfylde kravet om 25 % reduktion af ammoniakemissionen 
anvendes som virkemiddel i etape 2 en foderblanding til søerne med 139 g råprotein/FE. 
Foderkorrektionen er beregnet til 0,9676, se vilkår 19. 
 
Vurdering 
Aabenrå Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår for råproteinindholdet i sofoderet i 
etape 2. 
 

5.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fod-
ring. I nudrift er der derfor ikke indtastet oplysninger, hvorved 
www.husdyrgodkendelse.dk beregner på baggrund af normtal.  
 
Antal fravænnede grise pr. årsso (ved årssøer):   Før: ca. 26 stk. 

Efter:  35 stk. 
Fravænningsvægt (ved årssøer):    Før: 8,5 kg 

Efter:  10,0 kg 
 
Der anvendes derudover foder indeholdende et fosfor- og råproteinindhold indenfor de 
vejledende niveauer i BAT-foder (jf. BREF). Alle udbringningsarealer ligger i øvrigt uden-
for oplande til fosforbelastede internationale naturbeskyttelsesområder, hvorfor fosfor-
problematikken er af mindre relevans i denne sag. Foderet er tilsat fytase. 
 
Vejledende niveauer for råprotein i BAT-foder til svin: 
 

Art Faser 
Indhold af råprotein 
(% i foder)1) 

Samlet fosforindhold 
(% i foder)2) 

Fravænnede grise < 10 kg 19-21 0,75-0,85 
Smågrise < 25 kg 17,5-19,5 0,60-0,70 
Slagtesvin 25-50 kg 15-17 0,45-0,55 
Slagtesvin 50-110 kg 14-15 0,38-0,49 
So drægtighed 13-15 0,43-0,51 
 diegivning 16-17 0,57-0,65 

1) Med tilstrækkeligt afvejet og optimal tilførsel af aminosyrer 
2) Med tilstrækkeligt fordøjeligt fosfor med brug af fx højtfordøjelige uorganiske foderfosfater og/eller fy-
tase 

 
Der gennemføres fasefodring af søerne, så søer i forskellige stadier (cyklus) kan tildeles 
forskellige forderblandinger. I denne produktion kan der udfodres 2 forskellige blandin-
ger, en drægtighedsblanding og en diegivningsblanding. Dette sikrer, at søerne tildeles et 
foder, hvor næringsstofferne er tilpasset netop deres størrelse og behov. Herved er der 
mulighed for en optimal udnyttelse af foderets næringsstoffer, hvorved mængden af 
uudnyttede næringsstoffer mindskes. På baggrund af dette sikres det, at mængden af 
ammoniak og udskilt kvælstof og fosfor i gødning og urin holdes på så lavt niveau som 
muligt. Pattegrisene tildeles lidt smågrisefoder i den sidste periode hos soen. I henhold til 
BREF-dokumentet er det basis for BAT at fodre svin med successivt foder (fasefodring) 
med lavere samlet fosforindhold.  
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Der gennemføres også fasefodring af poltene ved at forskellige aldersgrupper (hold) til-
deles forskellige foderblandinger. Dette sikrer, at søerne tildeles et foder, hvor nærings-
stofferne er tilpasset netop deres størrelse og behov. Herved er der mulighed for en op-
timal udnyttelse af foderets næringsstoffer, hvorved mængden af uudnyttede nærings-
stoffer mindskes. På baggrund af dette sikres det, at mængden af ammoniak og udskilt 
kvælstof og fosfor i gødning og urin holdes på så lavt niveau som muligt. Pattegrisene 
tildeles lidt smågrisefoder i den sidste periode hos soen. I henhold til BREF-dokumentet 
er det basis for BAT at fodre svin med successivt foder (fasefodring) med lavere samlet 
fosforindhold. 
 
Vurdering 
Aabenrå Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår for foderkorrektinsfaktor i etape 2. 
Desuden stilles vilkår om brug af fytase. 
 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder 
Redegørelse 
Se pkt. 5.3.1 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den aktuelle foderopbevaring sikrer, at risiko for tilhold 
af skadedyr samt for støvgener mindskes. Der er fastsat vilkår for foderopbevaring. 
 

5.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
Der rengøres og desinficeres efter hvert hold grise i poltestald og farestald. Der anvendes 
overbrusningsanlæg til iblødsætning af stalde før rengøring. Der anvendes højtryksrenser 
til rengøring. 
 
Vurdering 
Åbenrå Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår for hyppighed af og dokumenta-
tion for rengøring, samt kontrol af spalters funktion. 
 

5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Elektricitet anvendes til bl.a. ventilation, gyllepumpning, separation, belysning og fod-
ring. Det forventes, at gyllekølingen i de nye stalde vil kunne forsyne hele anlægget med 
varme. 
 
                Tabel 6 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Elforbrug 187.000 kWh 350.000 kWh 

Elforbrug separationsanlæg - 8.100 kWh 

Fyringsolie stald og stuehus 17.800 l 5.000 l 

Dieselolie til markbruget  4.000 l  4.000 l 

 
Vand 
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Ejendommen forsynes med vand fra egen vandboring, der har DGU-nr. 169.741. Der 
anvendes vand til drikkevand og rengøring af stalde, separation og sprøjtning. Da vand-
boringen er placeret i Sønderborg Kommune, skal der fremsendes en ansøgning om tilla-
delse til indvinding af mere vand til Sønderborg Kommune. Staldanlægget er ikke place-
ret i et forsyningsområde fra et vandværk. 
 

Tabel 7 Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. vandspild 3.800 m³ 8.667 m³ 

Vand til separationsanlæg - 227 m3 

Vask af stald, overbrusning, 
iblødsætning m.v. 

260 m³ 600 m³ 

Rengøring af markredskaber 10 m³ 10 m³ 

Sprøjtning, markbrug 84 m³ 84 m³ 

Vand husholdning 170 m3 170 m3 

I alt vandforbrug 4.154 m³ 9.588 m³ 

 

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
Energi 
For at spare på energien installeres der lysstofrør og lavenergi-varmepærer. I forbindelse 
med udvidelsen etableres der gyllekøling. Varmen skal bruges i staldanlægget.. 
Der foretages årlig rengøring af det mekaniske ventilationssystem, og der er valgt multi-
step ventilation for at reducere energiforbruget. Der er automatiseret tænd og sluk af lys 
i alle stalde.  
 
Vand 
Vandbesparelse opnås med vandtildeling med bideventiler (minimerer spild) samt vask af 
stalde og maskiner vha. højtryksrenser. I løbeafdeling og farestald er vandnipler placeret 
over krybbe, så vandspild minimeres. Desuden anvendes overbrusningsanlægget til 
iblødsætning af stalde, hvilket nedsætter det efterfølgende vandforbrug til rengøring.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ansøger har forholdt sig til mulighederne for at reduce-
re energi- og vandforbruget og anvender BAT indenfor energi og vand. Aabenraa Kom-
mune vurderer, at der skal stilles vilkår om årlig registrering af energi- og vandforbrug. 
Desuden stilles vilkår om handleplan, hvis forbruget af vand og el stiger over 10 % i for-
hold til det oplyste i etape 2. Desuden stilles vilkår om brug af højtryksrenser ved stald-
vask, samt brug af lavenergiventilatorer. 
 

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Spildevand fra driftsbygningerne består af vaskevand, vand fra overbrusning og drikke-
vandsspild. Dette vand er indregnet i kapacitetsberegningen.  
 
Sanitært spildevand fra stuehuset føres til septiktank og videre til dræn. Septiktanken er 
tilmeldt kommunal tømningsordning. Sanitært spildevand fra driftsbygningerne føres til 
en opsamlingstank, som tømmes én gang årligt.   
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Tagvand fra driftsbygninger og stuehus ledes til dræn og videre til vandløb.  
 
Marksprøjten fyldes og rengøres på vaskepladsen umiddelbart syd for bygning 14. Vand 
fra vaskepladsen ledes til gyllebeholder.  
 
Separationsanlægget placeres i bygning 14. Fiberen opbevares ligeledes under tag i byg-
ning 14.  
 
Tabel 8 Spildevand 

Spildevandstyper 
m³ /år 

før udvi-
delse 

m³ /år 
efter ud-
videlse 

Afledes til 
Rense-

foranstaltning 

Rengøringsvand, 
drikkevandsspild mv. 

329 m³ 780 m³ Gyllebeholder Ingen 

Vaskeplads, vaske-
vand 

10 m³ 10 m³ Gyllebeholder Ingen 

Vaskeplads - regn-
vand 

100 m³ 100 m³ Gyllebeholder Ingen 

Sanitært spildevand 
fra stuehus 

170 m³ 170 m³ 
Septiktank og 
videre til dræn 

Bundfældning 

Sanitært spildevand 
fra folkeholdsfacilite-

ter 
20 m³ 30 m³  Opsamlingstank Ingen 

Afløbsforholdene fremgår af bilag 1.3 og spildevandsanlæggene fremgår af bilag 1.3 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår om, at spildevand og overflade-
vand fra vaskepladsen skal ledes til gyllebeholder eller til opsamlingsbeholder. Der skal 
endvidere stilles vilkår om, at tagvand fra driftsbygningerne skal ledes til et forsinkelses-
bassin. Forsinkelsesbassinet skal placeres som markeret på bilag 1.3, og det skal udfor-
mes efter Aabenraa Kommunes anvisninger. Forsinkelsesbassinet skal etableres på en 
sådan måde, at der ved uheld eller ved skade på gyllebeholder 1.1.12 ikke kan løbe gylle 
ud i bassinet. Der skal fremsendes en særskilt ansøgning om tilladelse til udledning af 
tagvand til Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommunes spildevandsafdeling er blevet ori-
enteret. 
 

5.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Kemikalier opbevares i aflåst skab i maskinhuset, bygning 9. Om vinteren opbevares det 
i fyrrummet i bygning 3.  
 
Polymer og eventuelle fældningsmidler til separationsanlægget opbevares i bygning 14, 
hvor også separationsanlægget og fiberen opbevares. Tom emballage skylles og kommer 
i dagrenovationen eller returneres til forhandler.  
 
Tabel 9 Sprøjtemidler, kemikalier og medicin 

Type Opbevaringssted 
Mængder 
pr. år 

Oplagret 
mængde 

Bekæmpelsesmidler 
og kemikalier 

Maskinhus, bygning 9 60 L Maks. 30 L 

Kunstgødning 
Der opbevares ingen 
kunstgødning på ejen-
dommen 

- - 

Smøreolie Værksted, bygning 11 60 2 x 60 L 
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Medicin og vacciner Forrum, bygning 19 70 L 6 L 
 
Vask og påfyldning af sprøjte foregår på vaskepladsen syd for bygning 14. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommunen vurderer, at der skal stilles vilkår om, at olier og kemikalier skal 
opbevares således, at væsker ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller af-
løbssystemer, hvis der måtte ske udslip. 
 

5.9 Affald 

5.9.1  Generelt  

Redegørelse 
Affaldshåndtering foregår generelt efter kommunens anvisninger.  
 
Der skal i henhold til gældende regler ske registrering af affald på stamkort. Reglerne 
findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. Stamkortet 
er det format som affaldsproducenten skal kunne videregive sine oplysninger om egen 
affaldsproduktion på. Registreringen skal indeholde oplysninger om fraktion, art, mæng-
de og sammensætning af det producerede affald, herunder muligheder for yderligere 
sortering, samt indhold af visse miljøbelastende stoffer.  
 
Tabel 10 Affald 

Affaldstype 
Opbevarings-
sted 

Transportør Modtageanlæg 
Mængder 
pr. år 

EAK-
kode 

ISAG-
kode 

Olie- og kemi-
kalieaffald: 

      

Spildolie Olie skiftes hos 
maskinhandlen 

- - - 13.02.08 06.01 

Olietromler 
Værksted, byg-
ning 11 Egen 

Alssund Affald 
A/S i Gråsten 1 15.01.04 56.20 

Olie- og brænd-
stoffiltre 

Filtre skiftes hos 
maskinhandlen - - - 16.01.07 06.05 

Blyakkumulatorer Værksted, byg-
ning 11 

 Alssund Affald 
A/S i Gråsten 

1 16.06.01 05.99 

Rester af bekæm-
pelsesmidler Alt bruges op - - - 02.01.05 05.12 

Spraydåser Fyrrum, bygning 
3 

 Alssund Affald 
A/S i Gråsten 

30 16.05.04 23.00 

Kanyler i særlig 
beholder 

Forrum, bygning 
19 

 Alssund Affald 
A/S i Gråsten 

1 boks 18.02.02 05.13 

Tørbatterier – 
NiCd 

Der anvendes 
kun genoplade-
lige batterier på 
ejendommen 

Egen 
Alssund Affald 
A/S i Gråsten - 20.01.33 77.00 

Fast affald:       

Tom emballage 
(papir/pap) 

I en lukket con-
tainer vest for 
bygning 11 

Knud Erik 
Heissel 

Ukendt 
Containeren 
tømmes ca. 
hver uge 

15.01.01 50.00 

Tom emballage 
(plast) 

I en lukket con-
tainer vest for 
bygning 11 

Knud Erik 
Heissel 

Ukendt 
Containeren 
tømmes ca. 
hver uge 

15.01.02 52.00 

Europaller og 
éngangspaller af 
træ 

Foderlade, byg-
ning 3 

Foderstof 
tager retur Ukendt 5 stk. 15.01.03  

Lysstofrør og 
elsparepærer 

Fyrrum, bygning 
3 

Knud Erik 
Heissel Ukendt 10 stk. 20.01.21 79.00 

Jern og metal På vaskepladsen Kværs auto-
ophug 

Ukendt 1 tons 02.01.10 56.20 

Diverse brændbart 
inkl. tomme medi-
cinglas 

I en lukket con-
tainer vest for 
bygning 11 

Knud Erik 
Heissel Ukendt 

Containeren 
tømmes ca. 
hver uge 

Afhængig 
af ind-
hold / 
15.01.07 

19.00 

Pap 
I en lukket con-
tainer vest for 

Knud Erik 
Heissel Ukendt 

Containeren 
tømmes ca. 20.01.01 50.00 
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bygning 11 hver uge 

Papir 
I en lukket con-
tainer vest for 
bygning 11 

Knud Erik 
Heissel Ukendt 

Containeren 
tømmes ca. 
hver uge 

20.01.01 50.00 

Glas 
I en lukket con-
tainer vest for 
bygning 11 

Knud Erik 
Heissel 

Ukendt 
Containeren 
tømmes ca. 
hver uge 

20.01.02 51.00 

 
Døde små– og pattegrise opbevares i kølecontainer ved staldanlægget, mens søer opbe-
vares under kadaverkappe på opsamlingsplads. Placering af opsamlingsplads er angivet 
på bilag 1.3. De døde dyr opbevares på skyggefuld, fast betonplads ved Søndertoft. Der 
er ingen naboer, som kan se pladsen fra deres ejendom. DAKA afhenter efter aftale. Der 
går maks. 24 timer fra en so er lagt på opsamlingspladsen til den afhentes. Dyr til af-
hentning tilmeldes pr. telefon. Der leveres på nuværende tidspunkt ca. 72 søer om året 
og ca. ½ container døde pattegrise om ugen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de valgte metoder til opbevaring og bortskaffelse af 
affald er i overensstemmelse med kommunens regulativer.  
 
Der stilles vilkår om opbevaring af døde dyr. Kommunen vurderer herudover, at kommu-
nens regulativer fastsætter tilstrækkelige krav til opbevaring, håndtering og bortskaffelse 
af erhvervsaffald og farligt affald. 
 

5.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
Det er ifølge BREF-dokumentet BAT at planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom 
levering af materialer og fjernelse af produkter og spild. Der skal i henhold til gældende 
regler sker registrering af affald på stamkort. Reglerne findes i Miljøministeriets bekendt-
gørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald. Stamkortet er det format som affaldsprodu-
centen skal kunne videregive sine oplysninger om egen affaldsproduktion på. Registre-
ringen skal indeholde oplysninger om fraktion, art, mængde og sammensætning af det 
producerede affald, herunder muligheder for yderligere sortering, samt indhold af visse 
miljøbelastende stoffer. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ansøgte lever op til BAT for affald og der stilles der-
for ikke vilkår for affald som følge af BAT. 
 

5.10 Olie 
Redegørelse 
Der er to fyringsolietanke og en dieselolietank på ejendommen. Alle tanke har fri bug og 
ben. På dieselolietanken er der påfyldningspistol med pumpestop og påfyldningsalarm. 
 
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 
 
Tabel 11 Olietanke 

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til 
fyringsolie Aktiv 

Mellem byg-
ning 1 og 3 
Udendørs 

2.500 l 2007 003858-1 5023 

Olietank til 
dieselolie 

Aktiv I maskinhu-
set, bygning 

1.800 1996 67116-01 600/81 
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9 

Olietank til 
Fyringsolie 

Aktiv 
Bygning 10 

1.800 1997 76976-01 600/81 

Placeringen af bedriftens olietanke fremgår af bilag 1.3 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommunen finder, at det ved vilkår bør sikres mod forurening fra oplag af olie. 
Der stilles derfor vilkår om, at olie skal opbevares således, at det ikke kan ledes til jord, 
grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. 
 

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Rør, slanger og beholdere efterses jævnligt for at minimere risikoen for brud. Der foreta-
ges 10-års beholderkontrol. Ved uheld kan gyllen dæmmes op med halm. Kommunens 
beredskab og 112 kontaktes, jf. beredskabsplan. Skulle uheldet være ude og en af de 
gamle gyllebeholdere bryder sammen eller overfyldes ved en fejl vil gyllen løbe ud på 
marken vest for ejendommen, hvor det vil samle sig. Herfra vil det kunne pumpes op 
igen. 
 
Den nye gyllebeholder får pejlebrønd som bl.a. inspiceres i forbindelse med tømning af 
gyllebeholderen. Pejlebrøndens primære formål er at tjekke grundvandstanden, så be-
holderen ikke tømmes i niveau under grundvandsstand, idet tømning under grundvands-
stand vil kunne forårsage brud på gyllebeholderens bundplade og dermed utæthed. Der 
vil ikke være nogle faste rør til gyllebeholderen. Det vurderes at det er ekstrem lille 
sandsynlighed for, at dette vil ske.  
 
Ved overpumpning af gylle fra forbeholder til gyllebeholder aktiveres en kontakt i stal-
den. Overpumpning foregår altid under opsyn. Der er ingen afløb i nærheden af gyllebe-
holderne.  
 
Det er maskinstationen, der står for udbringning af rejektvand og dermed for fyldning af 
eventuelle gyllevogne. Dette foregår under opsyn og vha. pumpe på gyllevognen, således 
at beholderne ikke kan tømmes ved et uheld. Primært køres gyllen dog ud med en selv-
kørende gylleudlægger. 
 
Sandsynligheden for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med påfyldning og brug af 
dieselolie forventes at være meget lille. Tanken er godkendt og indrettet med sikker-
hedsanordninger som påfyldningsalarm og pumpepistol. Mindre spild vil blive opsuget 
med sand eller savsmuld, der derefter behandles som farligt affald. 
 
Der vil blive udarbejdet en beredskabsplan, og medarbejderne informeres om sikker-
hedsprocedurer. 
 
Kemikalier, polymer og evt. fældningsmidler opbevares i separationscontaineren uden 
afløb og med opkant, så spild kan opsamles. Desuden forefindes kattegrus eller savsmuld 
til opsamling af mindre mængder spildte væsker.  
 
Beredskabsplanen for husdyrbruget vil blive udarbejdet i forbindelse med gennemførelse 
af etape 1. 

 
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 
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Aabenraa Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår for driftsforstyrrelser og uheld, der 
sikrer udarbejdelse og opdatering af beredskabsplan, samt alarmering ved driftsuheld 
med risiko for forurening. 
 

5.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
Ansøger oplyser, at anlægget og arbejdsgangene generelt er tilrettelagt med henblik på 
at minimere risiko for uheld og udslip af gylle og kemikalier. I henhold til BREF er det 
BAT at have en nødfremgangsmåde til håndtering af ikke planlagte emissioner og hæn-
delser. Der udarbejdes en beredskabsplan, som beskriver nødfremgangsmåden i tilfælde 
af uheld. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at beredskabsplanen er i overensstemmelse med gælden-
de retningslinjer for at begrænse skader som følge af uheld og udslip. I henhold til BREF 
er det BAT at have en nødfremgangsmåde til håndtering af ikke planlagte emissioner og 
hændelser. Aabenraa Kommune vurderer, at beredskabsplanen beskriver fremgangsmå-
den for uheld og derfor er BAT. 
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6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
 
Tabel 12 Husdyrgødning 

Stald 
nr. 

Staldtype 

(gulvtype) 

Husdyrgødning 

(fast/flydende) 

Mængde (m3) 

Før 

Mængde (m3) 

Efter 

1 Delvis fast gulv Gylle 1.080 1.241 

2 Delvis fast gulv Gylle 1.838 2.025 

3 Delvis fast gulv Gylle 527 697 

4 Delvis fast gulv Gylle 1.250 1.703 

5 Delvis fast gulv Gylle - 1.241 

6 Delvis fast gulv Gylle - 2.025 

7 Delvis fast gulv Gylle - 697 

8 Delvis fast gulv Gylle - 1.703 

 
I nudrift er der et sohold på 670 årssøer med grise til fravænning ved 8,5 kg pr. årsso, 
750 smågrise 8,5 – 30 kg og 750 slagtesvin 30 – 102 kg. I ansøgt drift etape 2 er der 
1.500 årssøer med 35 grise til fravænning ved 10 kg pr. årsso, 2.000 smågrise 10 – 32 
kg og 2.000 slagtesvin 32 -107 kg.  
 
Kapacitetsberegning (nudrift): 
670 årssøer x 5,41 m3 = 3.625 m3 
750 smågrise 8,5 – 30 kg x 0,121 = 91 m3  
750 slagtesvin 30 – 102 kg x 0,49 m3 = 368 m3  
Vaskevand og regnvand fra vaskeplads = 110 m3 
I alt 4.194 m3 
 
Kapacitetsberegning (efter etape 1): 
750 årssøer x 6,05 m3 = 4.200 m3 
22.500 grise 7,3 – 10 kg x 0,0098 m3 = 220 m3 
1.100 smågrise 10 – 32 kg x 0,125 m3 = 137 m3  
1.100 slagtesvin 32 – 107 kg x 0,47 m3 = 517 m3  
Vaskevand og regnvand fra vaskeplads = 110 m3 
I alt 5.184 m3 
 
Opbevaringskapacitet i gyllebeholdere og forbeholder efter etape 1 med kanaler: 3.950 
m3 

 
Der er altså minimum 9,1 måneders opbevaringskapacitet. Der er ikke regnet med yder-
ligere ekstra kapacitet, da vandspild og mængden af vaskevand ud fra erfaringer på 
ejendommen er meget lavt.  
 
Kapacitetsberegning (efter etape 2): 
1.500 årssøer x (6,05 m3 x 1,15) = 10.436 m3 
52.500 grise 7,3 – 10 kg x (0,0098 m3 x 1,15) = 592 m3 
2.000 smågrise 10 – 32 kg x (0,125 m3 x 1,15) = 287 m3 
2.000 slagtesvin 32 – 107 kg (0,47 m3 x 1,15) = 1.081 m3  
Vand fra separation = 227 m3 
Vaskevand og regnvand fra vaskeplads = 110 m3 
I alt 12.733 m3 
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Opbevaringskapacitet i gyllebeholdere og forbeholder med kanaler: 10.450 m3 
 
Der er altså minimum 9,8 måneders opbevaringskapacitet, når der ikke tages højde for, 
at fiberfraktionen fjernes (fiber udgør ca. 10 %). 
 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er to eksisterende gyllebeholdere på ejendommen. Efter gennemførelse af etape 2 vil 
den mindste af beholderne blive anvendt som forbeholder til separationsanlægget.  
 
I etape 2 bygges en ny gyllebeholder som placeres i tilknytning til de eksisterende byg-
ninger.  
 
Tabel 13 Opbevaringskapacitet 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-
anlæg 

Fabrikat 
Opført 

år 
Over-

dækning 
% 
før 

% 
efter 

Gyllebeholder 
(16) 

1.150 Nej ? 1986 
Naturligt 
flydelag 

34 12 

Gyllebeholder 
(17) 

2.250 Nej Agritank 1995 
Naturligt 
flydelag 

66 24 

Ny gyllebehol-
der (18) 

6.000 Nej 
Evt. 

Perstrup 
2013 

Fast over-
dækning 

- 64 

Forbeholder 50 - - ? Beton - - 

Forbeholder 30 - - 2007 Beton - - 

I alt 9.480     100 100 

 

6.2.2 BAT opbevaring af husdyrgødning 

 
Opbevaring af husdyrgødning 
For hver gyllebeholder er der tale om: 
• en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger 
• lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang om året) 
• beholdernes bund og vægge er tætte 
• der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør 
• rejektvandet kun omrøres umiddelbart før tømning 
• beholderne er overdækket med naturligt flydelag (sikres ved at tilsætte halm efter 

hver tømning). 
 
Gyllebeholderne kontrolleres ved 10-års beholderkontrollen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet samt at hus-
dyrgødningen opbevares miljømæssigt forsvarligt uden væsentlig risiko for miljøet, og 
opbevaringsanlæggene er i overensstemmelse med lovgivning og gældende retningslin-
jer. Det vurderes også, at ansøger anvender BAT med hensyn til gødningsopbevaring jf. 
referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og 
svineproduktion (BREF). 
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Aabenraa Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår om minimum 9 måneders opbeva-
ringskapacitet, samt vilkår der sikrer mod uheld. 
 

6.3 Drift af gylleseparationsanlæg   
Redegørelse 
I etape 2 installeres et stationært separationsanlæg, der hvert år separerer al gyllen fra 
ejendommen svarende til ca. 12.733 m3 (inkl. vaskevand osv.) med 45.291,32 kg N og 
10.699,15 kg P, i alt 441,99 DE. Der modtages ikke gylle fra andre bedrifter. Den flyden-
de del, som indeholder 31.836 kg N og 4.867 kg P og 265,3 DE, sendes retur til gyllebe-
holderne, mens fiberfraktionen opbevares i en lukket container umiddelbart ved siden af 
separationsanlægget vist på kortbilag. Fiberfraktionen, der indeholder i alt 13.455,32 kg 
N og 5.832,15 kg P og 176,7 DE afsættes kontinuerligt til Kemira.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår for separationsanlæg, der sikrer 
etablering og miljøforsvarlig drift af anlæg, opbevaring af gylle før separation, samt op-
bevaring og afsætning af fiberfraktionen. 
 

6.4 Drift af gyllekølingsanlæg 
Se pkt. 5.1.2. 
 

6.5 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
Redegørelse 
Der opbevares kun fiberfraktion fra gylleseparation, der løbende afhentet af fx Kemira, se 
pkt. 6.3. 
 

6.6 Anden organisk gødning 
Der modtages ikke anden organisk gødning. 
 

6.7 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.7.1 Generelt 

Redegørelse 
Det er maskinstation, der står for gylleudbringningen. Ca. 2/3 af gyllen/rejektvandet kø-
res ud med en selvkørende gylleudlægger, hvilket reducerer kørslen med traktor og vogn 
væsentligt. Det resterende rejektvand/gylle køres ud med 25 m³ gyllevogne. Der vil fo-
rekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt re-
jektvand/gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. ned-
bør). Da gyllen køres ud på veletablerede afgrøder, minimeres ammoniakfordampning og 
lugtgenerne pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne. 
 
Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der er 
ingen stærkt hældende arealer og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløbe-
ne. 
 
Gylleudbringning sker normalt kun på hverdage. 
 
Arealerne er primært sandblandet lerjord (jordbundstype 3 - 7). Nedfældning i vinteraf-
grøder og på lerjord er ikke ønskeligt, da der kommer for mange køreskader på afgrø-
derne, hvilket medfører et mindre udbytte og i sidste ende en mindre N-optagelse i af-
grøder og dermed også en større udvaskning. Udkørsel med nedfælder tager endvidere 
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en del længere tid. En nedfælder har typisk 6-8 m rækkevidde, mens en gyllevogn med 
slæbeslanger har op til 24 m rækkevidde.  
 
Når der udbringes husdyrgødning og suppleres op til Plantedirektoratets norm med han-
delsgødning, er der forbrugt 15-20 % mindre kvælstof end økonomisk optimal mængde. 
Dette medfører et kraftigt incitament til optimal håndtering af husdyrgødningen. Ansøger 
vil derfor søge den mest optimale form for udbringningsteknik, placering i sædskiftet og 
benytte de mest optimale vejrforhold, således fordampningen af ammoniak reduceres 
mest mulig og udnyttelsen af næringsstoffer er størst mulig. Ligeledes vil stigende afgrø-
depriser flytte afgrødernes økonomisk optimale kvælstofniveau højere op, og dermed 
kræve bedre udnyttelse af husdyrgødning på bedriftens arealer. 
 

6.7.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige 
teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. 
En del af disse tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om 
jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, hvorfor det er et lovkrav at følge 
dem. Fx: 
  

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

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

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

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

7.1 Lugt 
Redegørelse 
Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, Tørsbølvej 10, ligger ca. 160 m fra det nye 
anlæg. Alle områdetyper ligger udenfor beregnet geneafstand. De nye stalde lægges i 
forlængelse af de eksisterende stalde.  
 
Den væsentligste lugtforureningskilde er staldventilationen. Da gyllebeholderne har tæt 
naturligt flydelag eller fast overdækning, forventes der kun lugtbidrag fra disse i forbin-
delse med omrøring og udbringning samt i forbindelse med tømning. Der er etableret 
overbrusnings/iblødsætningsanlæg i alle stalde undtagen løbestaldene. Desuden søges 
lugtgener nedbragt gennem regelmæssig rengøring af stalde og ventilation og almindelig 
god landmandspraksis. 
 
Pga. afstanden til naboer skønnes det, at der ingen problemer er med lugt fra dyreholdet 
– hvilket beregningerne i www.husdyrgodkendelse.dk også viser. 
 
Det er en maskinstation, der står for gylleudbringningen. Gyllen køres primært ud via en 
selvkørende gylleudlægger med slæbeslanger. Rejektvand til forpagtninger i Kelstrupskov 
og til Tråsbøl og til gylleaftaler på Nordals og Mjøls køres i lukkede lastbiler. Der vil fore-
komme lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhænger af vejr-
forhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Da gyllen køres ud på veletablerede 
afgrøder, minimeres lugtgenerne pga. mindre fordampning. 
 
Tabel 14 Lugtgeneafstande og konsekvensområde 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav* 

Enkeltbeboelse uden 
landbrugspligt, som 
ikke ejes af ansøger 

Ca. 213 m 
Fra ny poltestald, byg-

ning 7, til Tørsbølvej 10 

163,88 m 

(Ukorrigeret 
geneafstand) 

Samlet bebyggelse i 
landzone 

Ca. 440 m Fra ny løbestald, bygning 
5, til Tørsbølgade 65 A 

13,30 m 

(korrigeret ge-
neafstand) 

 Byzone 
 Ca. 576 m (vægtet 

gennemsnitsafstand) 
Fra staldanlægget til by-

zone i Tørsbøl 

524,51 m (kor-
rigeret ge-
neafstand) 

Sommerhusområde Ca. 6 km 
Fra staldanlægget til 
sommerhusområdet i 

Kollund 

524,51 m (kor-
rigeret ge-
neafstand) 

* 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 zonegrænse ved sommerhus- og byzoneområde. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt efter etape 2. Da etape 1-udvidelsen er mindre end etape 2 
overholder den også alle lugtgenekriterier, og geneafstande og konsekvensområder er 
derfor ikke gengivet. 
 
Kumulation 
Anlægget er beliggende længere væk end 300 m til samlet bebyggelse og byzone, samt 
længere væk end 100 m til den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke 
ejes af ansøger. Der er således ingen kumulation med andre ejendomme med et husdyr-
hold større end 75 dyreenheder. 
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Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vur-
deres at være væsentlige større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurde-
ringen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres 
projekt for afhandlende foranstaltninger. Evt. udgifter hertil afholdes af husdyrbruget. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen efter etape 2 ikke vil medføre uacceptable 
lugtgener for naboer til ejendommen. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle 
opstå væsentlige lugtgener for de omkringboende, der forventes at være væsentligt stør-
re, end det kan forventes iflg. ansøgningen, kan kommunen meddele påbud om, at der 
skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Evt. udgifter her-
til afholdes af bedriften. 
 

7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Der er generelt hverken problemer med fluer, rotter eller andre skadedyr. På nuværende 
tidspunkt foretages ingen fluebekæmpelse, da der ikke er problemer med fluer på ejen-
dommen. Hvis der opstår flueproblemer vil bekæmpelse ske i overensstemmelse med 
Statens Skadedyrlaboratoriums retningslinjer med rovfluer.  
 
Musegift distribueres selv efter behov. Bedriften er tilmeldt kommunal rottebekæmpel-
sesordning.  
 
I øvrigt holdes ejendommen ryddelig og evt. foderspild m.v. opsamles med det samme, 
så risikoen for tilhold af rotter minimeres.  
 
Opbevaring af foder sker på en sådan måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skade-
dyr (rotter mv.) 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillen-
de. Der er stillet vilkår om, at fluer bekæmpes i henhold til de veterinære bestemmelser 
og vilkår om opbevaring af foder og rengøring på ejendommen.  
 

7.3 Transport  
Redegørelse 
De eksterne transporter (fx. foder, brændstof, dyr til salg m.v.) foregår så vidt muligt ad 
de større landeveje. Kørsel gennem byer og landsbyer undgås så vidt muligt. Adgangen 
til ejendommen sker enten sydfra af Tørsbølvej eller nordfra af Søndertoft. Lastbiler til 
staldanlægget anvender en dertil indrettet indkørsel.   

 
De eksterne transporter forekommer typisk i dagtimerne.  
 
I forbindelse med udvidelse af besætningen vil der være et øget transportbehov fra og til 
ejendommen, men det øges ikke proportionalt med besætningens størrelse. Der vil i 
mange tilfælde medtages større mængder pr. kørsel. 
 
Størsteparten af transporterne sker indenfor normal arbejdstid (ml. kl. 7 og 17), mens 
der i forbindelse med høst og udkørsel af gylle vil foregå transporter i aftentimerne. I 
slutningen af høsten vil der kunne foregå høstarbejde om natten. 
 
Det er en maskinstation der står for udbringningen af rejektvandet. Rejektvandet køres 
ud med en selvkørende gylleudlægger eller med en 25 m³ gyllevogn med slæbeslanger. 
Rejektvand til forpagtninger i Tråsbøl og Sottrupskov og til gylleaftaler på Nordals og 
Mjøls køres med lastbil. Lastbilerne benytter de store hovedveje til kørslen. Oversigt over 
kørselsruter ses på bilag 1.4.  
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Ca. 1/3 af rejektvandet som køres på egne og forpagtede arealer køres ud med vogn, 
resten lægges ud med en selvkørende gylleudlægger, hvor gyllen pumpes via en slange 
fra gyllebeholderen og til gylleudlæggeren. Dette er årsagen til at antallet af transporter 
efter udvidelsen er lavere.  
 
Ansøger forbeholder sig ret til at køre husdyrgødningen fra ejendommen til de af bedrif-
tens arealer som på tidspunktet har behov for gødning.  
 
Tabel 15 Transporter 

Transporter 

Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  

 

Antal/ 

år 

Kapacitet 
pr. trans-

port 

Transport-
middel 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 

transport 
Transport-

middel 

Foder 26 * Lastvogn 52 * Lastvogn 

Halm 2 16 bigballer 
Traktor og 

vogn 
4 16 bigballer 

Traktor og 
vogn 

Sækkevare, 
samt bigbags 

6 * Lastvogn 6 * Lastvogn 

Fyringsolie 5 * Lastvogn 0 * Lastvogn 

Dieselolie 2 * Lastvogn 2 * Lastvogn 

Afhentning af 
smågrise 

26 * Lastvogn 26 * Lastvogn 

Afhentning af 
slagtesøer 

26 * Lastvogn 26 * Lastvogn 

Afhentning af 
slagtesvin 

26 * Lastvogn 26 * Lastvogn 

Afhentning af 
døde dyr 104 * Lastvogn 104 * Lastvogn 

Husdyrgødning 210 20 tons Traktor og 
vogn 

155 25 tons 
Traktor og 
vogn eller 

lastbil 

Fiberfraktion - - Lastvogn 26 En container Lastvogn 

Affald 52 * Lastvogn 52 * Lastvogn 

Transporter i alt 485   479   

* Afhænger af de enkelte transportørers størrelse på lastbiler.   
 
Interne transportveje fremgår af bilag 1.5 og transportvej for gylletransporter vises på 
bilag 1.4. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyr-
læge, m.v. 
 
Antallet af transporter er skønnede. Der vil normalt blive kørt rejektvand ud dels i 
april/maj måned og dels i september måned. Kørsler tilrettelægges, så de er til mindst 
muligt gene for beboerne. 
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Antallet af transporter er næsten uændret efter gennemførelse af etape 2, primært pga. 
af udkørslen af rejektvand ændres fra at blive kørt ud med traktor og vogn til at blive 
kørt ud med gylleudlægger. 
 
Det kan oplyses, at færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens reg-
ler. 
 
Vurdering 
Det ansøgte vil betyde en mindre reduktion i antallet af transporter i etape 2 og derfor 
også i etape 1. Aabenraa Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår for transporter til 
begrænsning af støjgener i forhold til nærmeste nabo. 
 

7.4 Støj 
Redegørelse 
Staldanlægget udvides væsentligt, men pga. afstanden til naboer, forventes disse ikke at 
blive yderligere generet af støj fra selve anlægget. Den nye stald vil blive etableret med 
støjsvage ventilationsanlæg. 
 
Separationsanlægget er monteret i en container, der er støjdæmpende. 
 
Transporten tilrettelægges, så der tages mest muligt hensyn til naboer. Der køres nor-
malt aldrig gylle i weekend og på helligdage, evt. flytning af gylle til buffertanke hos gyl-
lemodtagere vil ikke ske i sommermånederne, al transport af dyr sker i dagtimerne og 
foder bestilles til levering på hverdage i dagtimerne. Støj fra foderanlæg, kompressor, 
højtryksrenser osv. forventes ikke at kunne høres udenfor ejendommen. 
 
Med hensyn til kørsel kan der ske ændringer i driftstiden, idet leverandører kan ændre 
ruter, og nogen firmaer kører med 2-holdsskift. Kørsel i spidsbelastningsperioder, typisk 
ved gyllekørsel og høst kan give støjgener, men der tages så vidt muligt hensyn til om-
kringboende. 
 
    Tabel 16 Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Ventilationsafkast På alle staldafsnit Hele døgnet 

Vådfoderanlæg I isoleret rum – bygning 3 Ca. en halv time hver 2. 
time døgnet rundt 

Udkørsel af husdyrgød-
ning 

Ved gyllebeholderne, 
bygning 17 og 18  

April/maj og september, 
primært hverdage i dag-

timerne 

Separering af gyllen I bygning 14 2 døgn/2. uge 

Lastbiler m.v. Ved staldanlægget Hverdage i dagtimerne 

Støjkilderne fremgår af bilag 1.5 
 
Vurdering 
Landbruget Søndertoft 57, 6300 Gråsten har postadresse i Sønderborg Kommune, hvor 
stuehuset og en del af driftsbygningerne er beliggende. Et nybygget staldafsnit er dog 
delvist beliggende i Sønderborg Kommune og delvist i Aabenraa Kommune. 
 
Aabenraa Kommune angiver grænseværdier for støj, der optræder i Aabenraa Kommune, 
uagtet om støjkilder befinder sig i Aabenraa Kommune eller i Sønderborg Kommune. 
Sønderborg Kommune kan give grænseværdier for støj, der optræder i Sønderborg 
Kommune. 
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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. 
 
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 Søndertoft 57, 6300 Gråsten er beliggende delvist i Det åbne land, Syd og 
delvist i Sønderborg Kommune. Landbruget har driftsarealer beliggende i Det åbne land, 
Syd samt i Sønderborg Kommune. Kommuneplanen fastsætter for planens område Det 
åbne land, Syd ikke retningslinjer for støjbelastning, der er til hindring for udvidelsesmu-
lighederne 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. 
 
Det område i Aabenraa Kommune, hvor landbruget Søndertoft 57, 6300 Gråsten er be-
liggende, er benævnt Det åbne land, Syd. 
 
Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse er 
uden betydning for de i kommuneplanen 2009 for Aabenraa Kommune beskrevne plan-
lagte områder, eksempelvis boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, lokal-
byer, landsbyer. Afstanden til landsbyen Hokkerup (planområde 3.8.002.L) er større end 
900 meter. 
 
Afstanden fra driftsbygningerne i Aabenraa Kommune til Tørsbøl i Sønderborg Kommune 
er større end 400 meter. På disse afstande kan der fås støjgener fra aktiviteter ved 
driftsbygningerne. Driftsbygningerne i Sønderborg Kommune er beliggende i umiddelbar 
nærhed af Tørsbøl. Der er i Tørsbøl udlagt boligområder. 
 
Følgende planområder med boliger kan blive berørt af støj fra driftsarealer: 
Landsbyen Hokkerup (planområde 3.8.002.L), driftsarealer grænser op til landsbyen. 
Hokkerup beskrives i kommuneplanen som Blandet bolig og erhverv. 
 
Afstanden fra driftsarealer beliggende i Aabenraa Kommune til boliger i Tørsbøl er større 
end 350 meter. På disse afstande kan der fås støjgener fra aktiviteter på driftsarealerne. 
 
Driftsarealer i Sønderborg Kommune er beliggende i nærheden af Tørsbøl. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at støj fra ejendommen ikke er eller forventes at blive et 
problem for de nærmeste naboer hverken i etape 1 eller 2. Derfor er det ikke fundet 
nødvendigt at kræve en støjmåling udført. Dog fastsættes der vilkår om, at anlægget 
skal overholde de vejledende støjgrænser for det åbne land (område type 3 jf. Miljøsty-
relsens vejledning om ekstern støj fra Virksomheder), og at såfremt der skulle opstå ge-
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ner for de omkringboende, eller såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan 
der kræves udført støjmålinger efter nærmere definerede anvisninger. 
 

7.5 Støv 
Redegørelse 
Der anvendes færdigfoder på ejendommen. Færdigfoderet blæses over i de udendørs 
siloer og fra siloerne snegles det ind i staldene. Der blæses foder af ca. 1 time ugentligt. 
Det vurderes, at der ingen støvgener er for naboer i forbindelse med håndteringen af 
foderet. 
 
Da afstanden til nærmeste nabo er på over 200 m, vurderes, at eventuelle støvgener vil 
være minimale. 
 
Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget. Ansøger opfordres til 
hensynsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der bør sikres mulighed for myndighedsmæssigt ind-
greb overfor gener, hvorfor der fastsættes vilkår om, at husdyrbruget ikke må give an-
ledning til støvgener i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væsentlige. 
 

7.6 Lys 
Redegørelse 
Der er lys i staldene mellem kl. 07.00 og 21.00. Derudover er der lys på transporter og 
maskiner, hvis de kører, når det er mørkt. Der er ligeledes udendørs belysning, hvor der 
ind- og udleveres dyr. Dette tændes manuelt. Lys ved fodersiloer tændes via sensorer, 
når der leveres foder. Der er desuden lamper ved beboelsen og for enden af hestestal-
den.   
 
Anlæggets placering og de omgivende beplantninger bevirker, at der ikke forekommer 
lysmæssige gener hos naboer. Placering af udendørs belysning er angivet på bilag 1.3.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår for lys, der sikrer naboer mod lys, 
og mørk stald i natteperioden. 
 

7.7 Ammoniak – generel reduktion  
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbrugslo-
vens §12 er fastlagt i husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger fremsendt i 
2009 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og 
lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 25 %.  
 
Af ansøgningen om etape 2, der er vedlagt som bilag 1, fremgår det, at alle stalde etab-
leres med delvis spaltegulv og at der etableres gyllekølingsanlæg i alle gyllekanaler i hhv. 
de eksisterende og nye drægtighedsstalde og løbestalde.  
 
Resultaterne af beregningerne af den generelle ammoniakreduktion i etape 2 ses i ne-
denstående tabel fra ansøgningssystemets afsnit 3.1. Ammoniak. 
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Af ansøgningen om etape 1, der er vedlagt som bilag 1.8, fremgår det, at alle eksiste-
rende stalde er etableret med delvis spaltegulv.  
 
Resultaterne af beregningerne af den generelle ammoniakreduktion i etape 1 ses i ne-
denstående tabel fra ansøgningssystemets afsnit 3.1. Ammoniak. 
 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de vilkår for etape 2, der er stillet i afsnit 5.1.2 om BAT 
staldteknologi (gyllekøling), i afsnit 5.1.1 om staldindretning (delvis spaltegulve), samt 
vilkår om overdækning af ny gyllebeholder vil sikre overholdelse af de generelle ammo-
niakkrav.  
 
For etape 1 vil de eksisterende delvise spaltegulve sikre overholdelse af de generelle 
ammoniakkrav.  
 
Der stilles derfor ikke yderligere vilkår for ammonik i forhold til det generelle reduktions-
krav. 
 

7.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Produktionen på Søndertoft 57 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast gødning), 
som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.), der ved uhen-
sigtsmæssig 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 2009 er kravet 25 % reduktion. 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. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte udvidelse vil give anledning til en meremis-
sion af ammoniak på 3.096 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved bliver 
på 5.862 kg N/år. 
  
Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et natur-
område belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssam-
mensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 
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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 æn-
dret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel 
af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning 
fra marker. 
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Naturarealer på ejendommen 
Følgende naturarealer har Aabenraa kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

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

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor en radius af 1 km fra 
anlægget (Søndertoft 57) 

- Der er dog 5 vandhuller indenfor en radius på 1 km fra anlægget der ikke er un-
dersøgt 

 
De besigtigede naturarealer omfatter 3 moser og 1 hede. Arealerne er beskrevet under 
hhv. afsnittet ”Husdyrlovens § 7” og ”Naturbeskyttelseslovens § 3” nedenfor. 
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven, og i kommu-
neplanen for Aabenraa Kommune 2009 er flere af de besigtigede naturtyper udpeget som 
”særligt næringsfattige naturarealer” og ”områder med naturinteresser”. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 19 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2008. NOVANA, Faglig rapport nr. 761, 2010 og 
http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-modeller/Deposition/). 
 
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. (lovbekendtgø-
relse nr. 1486 af 4.12.2009) ikke øges, hvis afstanden er mindre end 300 meter (buffer-
zone I). Er afstanden mellem anlæg og § 7-området mellem 300 meter og 1000 meter, 
må merbelastningen af ammoniak i naturområdet ikke overskride 0,3-0,7 kg N/ha/år 
(afhængig af antallet af andre husdyrbrug med mere end 75 DE, der ligger nærmere 
bruget og § 7 naturområdet end 1000 meter (bufferzone II)). 
 
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 
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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. 
 
Der er dog lavet beregninger på merdepositionen og den totale deposition af ammoniak 
fra anlægget til følgende punkt og naturområde (kort 1): 
 

1) Hede og mose i Rode Mose ca. 2,7 km mod syd-øst (§ 7 natur) 
Merdeposition:  0,02 kg N/ha 
Total deposition:  0,04 kg N/ha 

 

 
Kort 1. Naturområder omfattet af Husdyrlovens § 7. Bemærk kortet indeholder ikke na-
turområder i Sønderborg Kommune (nord for den gule markering)  
 
Vurdering (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Besigtigelsen fra kommunen beskriver Rode Mose, som en sur og næringsfattig nedbrudt 
højmose (Orbicon: Habitatnaturtype; kode 7120), der omgiver et tørt hedeareal med 
hedelyng, klokkelyng og revling. I de mange gamle tørvegrave i den centrale og sydvest-
lige del er der hængesække af tyk sphagnum, hvid næbfrø og tranebær. Mosens randzo-
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ner er mere næringsrige og tørre med vækst af lysesiv, blåtop og vedplanter. Der er to-
tre mindre søer i mosen med lidt dunhammer, tagrør og aflangbladet vandaks m. fl.. Rig 
fugleliv med bl.a. gæs og dobbelt bekkasin. Den sydvestlige del afgræsses. 
 
Mosen er således påvirket af såvel afvanding som næringsstoffer, og anses på den bag-
grund som sårbar. De centrale partier med sphagnum, hvid næbfrø og tranebær er typi-
ske arter for naturtypen, og er særligt sårbare overfor dræning og næringsstoffer, idet de 
vil blive udkonkurreret af andre arter. 
 
Baggrundsbelastningen i området på ca. 19 kg N/ha/år er en stor overskridelse af natur-
typens tålegrænse. Desuden må der antages at være en vis intern belastning af nærings-
stoffer som følge af afvandingen grundet mineralisering af tørven. Der er betydelige fore-
komster af tagrør og dunhammer, hvilket kan være tegn på at mineraliseringen (alt. tør-
vegravningen) af tørven er så fremskreden, så der er kontakt til den underliggende mi-
neraljord. 
 
Eftersom mosen ligger over 1.000 m fra anlægget, er kravet i husdyrloven overholdt. Det 
fremgår af husdyrloven, at beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, som ud-
gangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø. Med begrundelse i, at baggrunds-
belastningen er tæt på den øvre tålegrænse for højmoser, vurderer kommunen, at Rode 
moses tålegrænse er nået. Beregningerne viser dog, at ammoniakdepositionen fra an-
lægget ikke bidrager væsentligt til den atmosfæriske deposition i moserne og Aabenraa 
kommune vurderer at det ansøgte ikke vil forringe naturtilstanden i Rode Mose. 
 
§ 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 Søndertoft 57. 
 
Desuden gælder det jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer 
ikke må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endeligt gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarea-
ler, at der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af 
husdyrbrug eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og 
der skal foretages en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uaccep-
tabel høj. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
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Kort 2. Naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Bemærk kortet indeholder 
ikke naturområder i Sønderborg Kommune (nord for den gule markering) 
 
Nedenfor er gennemgået de arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i 
nærheden af ejendommens anlæg og/eller ligger i tilknytning til ejendommens udbring-
ningsarealer (jf. kort 2), samt ligger i Aabenraa Kommune. Mose 3 og hede 2, som også 
er beskyttet som § 7 jf. ”husdyrbrugsloven” er ikke beskrevet her, idet afstanden til an-
lægget er over 2,7 km. Naturarealer i Sønderborg kommune er beskrevet og vurderet i 
bilag 6. 
 
Mose 1 
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Billede 1. Mose 1 (del af matr. nr. 102b Hokkerup, Holbøl) fotograferet mod syd-vest. 

Mose 1; del af matr. nr. 102b Hokkerup, Holbøl (besigtiget 23-06-2009) 

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

Naturtype/undertype Hedemose 

Lokalitetsbeskrivelse Mosen vurderes at være have en mode-
rat naturtilstand. Mosen er påvirket af 
dræning, og i nogen grad af næringsstof-
fer. Der blev ved besigtigelsen observe-
ret adskillige tørbundsarter, herunder 
hedelyng, blåtop og bølget bunke. Dræ-
ning og nedfald af atmosfærisk kvælstof 
har med stor sandsynlighed bevirket 
dette artsskifte fra de mosekarakteristi-
ske arter som f.eks. tue kæruld og for-
skellige star-arter. 

 

Der er stadig fugtigbundsplanter tilstede, 
men med flere af de mere næringstole-
rante arter. Der er dog registreret tue 
kæruld, og værdien af naturen vil kunne 
øges ved ophør af/ ændret afvanding og 
nedsat næringsstofbelastning. 

Lokalisering i forhold til anlæg Mosearealet ligger ca. 1 km fra vest for 
det planlagte anlæg. 

Lokalisering i forhold til arealer Udbringningsarealerne ligger ca. 200 
meter vest for mosen. 
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Betydning som levested for bilag IV-arter - 

 
Mose 2 

 
Billede 2. Foto ind mod mose 2 (Del af matr. nr. 102b Hokkerup, Holbøl). Foto retning 
syd. 

Mose 2; Del af matr. nr. 102b Hokkerup, Holbøl (besigtiget 23-06-2009) 

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

Naturtype/undertype Skovbevokset mose 

Lokalitetsbeskrivelse Mosen er ekstensivt undersøgt af Aaben-
raa kommune 

Mosen vurderes at være have en ringe-
dårlig naturtilstand. Mosen er påvirket af 
dræning, og i væsentlig grad bevoksning 
af træer (birk og eg).  

Der er registreret adskillige tørbundsar-
ter, herunder blåtop, bølget bunke og 
skovstjerne. 

Der er få fugtigbundsplanter tilstede, og 
ingen med særlige beskyttelsesinteresser 
tilknyttet. Naturværdien vil kunne øges 
ved rydning af træer, ophør af/ ændret 
afvanding samt nedsat næringsstofbe-
lastning. 

Lokalisering i forhold til anlæg Mosearealet ligger ca. 1 km fra vest for 
det planlagte anlæg. 
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Lokalisering i forhold til arealer Udbringningsarealerne ligger ca. 200 
meter vest for mosen. 

Betydning som levested for bilag IV-arter - 

 
Hede 1 

 
Billede 3 Hede 1. Del af matr. nr. 114, 343 og 344 Hokkerup, Holbøl 

 

Hede 1; del af matr. nr. 114, 343 og 344 Hokkerup, Holbøl (besigtiget 23-06-
2009) 

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

Naturtype/undertype Tør hede 

Lokalitetsbeskrivelse Heden har en moderat naturtilstand, og 
bærer i nogen grad præg af beskygning 
fra træer og indvandring af græsser, 
især bølget bunke og blåtop.  
Dette er tegn på, at hedearealet har 
henligget længe, og at arealet i nogen 
grad er påvirket af næringsstoffer. 
Der er registreret hedelyng og revling 
som er karaktérarter for heden. 
Tilstanden vil kunne forbedres hvis træer 
fældes, og eutrofiering nedsættes. 

Lokalisering i forhold til anlæg Hedearealet ligger cirka 1 km sydvest for 
anlægget. 

Lokalisering i forhold til arealer Hedearealerne ligger cirka 50 meter vest 
for udbringningsarealerne. 
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N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

- 

N-tålegrænse 10-20 kg N/ha/år (tør hede) 

Betydning som levested for bilag IV-arter Lokaliteten han være opholds- og yngle-
sted for markfirben 

Kommuneplan/regionplan - 

Fredning - 

 
Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
 
Moser 
Moserne er besigtiget. Der er tale om en hedemose (mose 1, beskrevet under afsnittet 
ovenfor) samt en skovbevokset mose 2 ( beskrevet i afsnittet ovenfor), der ikke beteg-
nes hverken som højmose eller nedbrudt højmose. Rode Mose er beskrevet og vurderet 
under § 7 afsnittet ovenfor. Moserne 1 og 2 er begge beliggende i randen af 1000 meter 
zonen fra anlægget. 
De to moser (1 og 2) vurderes ud fra vegetationen, at høre ind under typen hedemoser 
med en tålegrænse på 10-20 kg N/ha/år. 
Baggrundsbelastningen for området er ca. 19 kg N/ha/år (faglig rapport fra DMU nr. 708, 
2009). 
 
Der er lavet beregninger af merdepositionen på moserne.  
 
N-dep. til mose 1 og mose 2. 

 Merdep. Kg N/ha/år Totaldep. Kg N/ha/år 

Mose 1 0,1291 0,2437 

Mose 2 0,1601 0,3041 

 
Vegetationen i mose 1 og 2 er ensidig, og består i overvejende grad af bølget bunke og 
blåtop og især i mose 1 med træbevoksninger i form af birk og eg. Deres naturtilstand er 
med baggrund i den eksisterende vegetation, dræning, næringspåvirkning vurderet som 
ringe-dårlig i forhold til referencetilstanden for naturtypen hedemose.  
 
Det vurderes derfor at mosernes naturværdi er forringet og moserne er ikke højt priorite-
ret i Kommunens forvaltning. Tålegrænsen for naturtypen ligger mellem 10-20 kg 
N/ha/år og vurderes konkret at ligge i den øvre ende. De ligger begge så langt fra an-
lægget (ca. 1000 meter vest for), at ammoniakdepositionen fra anlægget (jf. beregnin-
ger) ikke bidrager væsentligt til yderligere at forringe naturtilstanden i moserne. Aaben-
raa Kommune kræver således ingen restriktioner i forhold til mosenaturarealerne i for-
bindelse med udvidelsen på Søndertoft 57. 
 
Vandhuller 
Der forekommer 5 vandhuller indenfor ca. 1 km fra anlægget. Vandhullerne er ikke be-
sigtiget, men da alle ligger omgivet af dyrkede marker, vurderes det, at den luftbårne 
ammoniakdeposition fra anlægget har en begrænset effekt på et allerede næringsberiget 
naturelement. Hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne vurderes at være over-
fladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfladen til vandhuller-
ne, dels som næringsberiget overfladevand, der løber til vandhullet via rodzonen på dyr-
kede arealer. 
 
Vandløb 
Vandløbene i området (Geilå) vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra 
anlægget, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den 
mængde næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit 8.0. 
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Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a. at produktionen ikke medfører negative 
påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale 
naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV må 
ikke forringes. 
 
Anlægget ligger ca. 1,8 km sydvest fra det nærmeste Natura 2000-område ”Rinkenæs 
Skov, Dyrehaven og Rode Skov i Sønderborg kommune, der er både EF-habitatområde, 
H83, og EF-fuglebeskyttelsesområde, F68. Området er beskrevet og vurderet af Sønder-
borg kommune i bilag 6. 
 
Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 8.7. 
 
Samlet vurdering 
Kommunen vurderer samlet set, at der ikke skal stilles vilkår for ammoniak fra anlægget 
i forhold til påvirkning af terrestrisk natur. Beregning af merbelastning er indgivet for 
etape 2, hvorfor vurderingen også gælder den mindre udvidelse i etape 1. 
Sønderborg Kommune har vurderet at vandhul beliggende på mark 2 er vigtig for bilag 
IV-arter og, at forholdene vil forringes ved merbelastningen (på 3,69 kgN/ha/år) fra 
Søndertoft 57. Derfor stilles vilkår om etablering af 5 m bræmme omkring vandhullet og 
etablering af 1 erstatningsvandhul. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Miljøgodkendelsen omfatter i etape 2 de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgnin-
gens afsnit 4.1 (se bilag 1) Etape 1 er beskrevet senere i dette afsnit. Placeringen af ud-
bringningsarealerne fremgår af oversigtskort herunder. Alle udbringningsarealer ligger i 
Aabenraa og Sønderborg Kommune. 
 

 
Kort 3. Udbringningsarealer. Aftalearealer er vist på kort 4 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 119,85 ha udbringningsarealer, 
heraf ejer ansøger 95,62 ha, og de resterende 24,23 ha er forpagtede arealer. 
 
Derudover er der for at kunne opfylde harmonikravet lavet aftale om overførsel af hus-
dyrgødning til i alt 84,01 ha. Aftalearealerne er fordelt på 3 modtagere, som modtager 
forarbejdet husdyrgødning i form af rejektvand. 
 
Tabel 17. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer, samt gylleaftaler 
Ejede area-
ler 

 

Navn Adresse Udbringningsareal 
ha 

Antal DE og 
Gødningstype 

Keld War-
necke 

Søndertoft 57 95,62 157,02 DE re-
jectvand 

    
Forpagtede 
arealer 

 
 

Navn Adresse Udbringningsareal 
ha 

 

Kaj War- Sottrupskov 26, 6400 Sønder- 17,95 Del af ovenstå-
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necke borg ende 
Jørgen Ove 
Jørgensen, 

Nederbyvej 27, 6340 Kruså 6,86 Del af ovenstå-
ende 

Gylleaftaler  
 

Navn Adresse Udbringningsareal 
ha 

 

Thorsten 
Boysen 

Købingsmarkvej 30 35,12 49,0 DE re-
jectvand 

Anders Han-
sen 

Hydevadvej 2 39,06 48,1 DE re-
jectvand 

Nis Thomsen Løgtoft 9 9,84 12,0 DE re-
jectvand 

I alt  203,86 266,3 
 
Ejendommen Søndertoft 57 producerer efter udvidelsen samlet 441,99 DE husdyrgød-
ning, som separeres. Heraf afsættes 109,1 DE til gylleaftaler i form af rejectvand fra gyl-
leseparationsanlæg. Gylleaftalerne kan belægges med 1,4 DE/ha. 
 
Tilsammen udgør aftalearealerne 84,01 ha. 
 
Det ejede/forpagtede harmoniareal er 119,85 ha til udbringning af 157,28 DE med 
18.850,01 kg N og 2.880,6 kg P fra Søndertoft 57. Der udbringes 1,31 DE/ha (harmoni-
tal, DEreel). 
 
Etate 1: 
I etape 1 indgår samme arealer som i etape 2 med undtagelse af gylleaftalen til Hyde-
vadvej 2. I etape 1 produceres efter udvidelselsen samlet 223,25 DE husdyrgødning, 
hvoraf 61 DE afsættes til gylleaftaler i form af svinegylle. Tilsammen udgør aftalearealer-
ne 44,95 ha. Det ejede/forpagtede harmoniareal er 119,85 ha til udbringning af 
162,25DE med 16.524,54 kg N og 3.910,67 kg P. Der udbringes 1,35 DE/ha (harmonital, 
DEreel). 
 
Særlige forhold i den pågældende ansøgning 
Efter etablering af etape 2 separeres al gylle. Fiberfraktionen, der indeholder 13.455,32 
kg N og 5.832,15 kg P (svarende til 176,7 DE) afsættes kontinuerligt til Kemira. 
 
Jordbund og dræning 
Jordbunden er klasse 3, 5 og 7, dvs lerblandet sandjord, sandbl. lerjord eller lerjord. 
Arealerne er hovedsageligt drænetisær på jordbundsklasse 7 . 
 
Lavbundsarealer 
Mark 23 og 24 ved Tråsbøl er lavbundsarealer i lavbundsklasse IV (ingen risiko for ok-
kerudledning). Mark 8 og 14 ved Gejl Å er lavbundsarealer i lavbundsklasse III (lille risi-
ko for okkerudledning). 
 
Ved ansøgers ejendom er der lavbundsarealer udpeget som ”VMPII-lavbundsarealer” 
(mark nr. 8, 11 og 14). VMPII-lavbundsarealer er potentielt egnede som vådområder og 
vurderes at kunne genoprettes som vådområder med henblik på at kunne tilbageholde 
kvælstof. På ”Øvrige lavbundsarealer” kan der ved vandstandshævning genskabes områ-
der med stor natur- og miljømæssig værdi. Udpegningen af lavbundsarealer har ingen 
betydning for, om områderne fortsat kan drives jordbrugsmæssigt eller for mulighederne 
for at opføre nødvendige landbrugsbygninger. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Langs en del af mark 18 findes et beskyttet dige. 
 
Kommunegrænse 
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Flere af udbringningsarealerne ligger i Sønderborg Kommune, som har vurderet dem 
med henblik på, om der skal stilles særlige vilkår. Det gælder arealerne nord for ejen-
dommen jf. kort 3. Vurdering af aftalearealer beliggende ved Tørsbøll og på nordals ud-
arbejdes ligeledes af Sønderborg Kommune . Vurderingen er vedlagt som bilag 6. 
 
Ændringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa 
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sårbare. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at udbringningsarealet på 119,85 ha ejede/forpagtede og 
61,0 ha (etape 1) og 84,01 ha (etape 2) aftalearealer harmonerer med husdyrholdet og 
er tilstrækkeligt til at opfylde harmonikravene. Der stilles vilkår for varighed af aftaler til 
aftalearealer og forpagtninger, samt for afsat mængde af gødning til aftalearealer. 
 

8.1.1 Arealanvendelse 

Redegørelse 
Der anvendes sædskifte svarende til referencesædskiftet 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 an-
givne, hvis der anvendes andre sædskifter end referencesædskiftet. 
 
Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer nedbringes det hurtigst muligt 
og inden 6 timer. 
 
Al udbringning på græs og sort jord skal ske ved nedfældning fra 1. januar 2011. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sædskiftekravene er overholdt og at der ikke skal stilles 
vilkår for sædskifte. 
 

8.1.2 Aftalearealer 

Det skal vurderes, om aftalearealerne kræver separat godkendelse efter § 16 i ”Lov om 
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug”. 
 
For arealer, som ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde, stilles særlige krav til 
beskyttelse mod nedsivning af nitrat til grundvand, og her udløses en § 16 arealgodken-
delse. 
 
Ligger aftalearealerne ikke i nitratfølsomt indvindingsområde, skal det vurderes, om 
arealernes sårbarhed i forhold til natur og overfladevand kræver en særlig beskyttelse, 
der rækker udover den generelle lovgivnings rammer. Er det tilfældet, udløses en § 16 
arealgodkendelse. 
 
Redegørelse 
Arealernes beliggenhed i forhold til beskyttet natur og nitratfølsomt indvindingsområde 
kan ses herunder. 
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Kort 4. Beliggenhed af aftalearealer i Aabenraa Kommune  i forhold til beskyttet natur 
m.m. Arealerne ligger øst for Rødekro. 
 
En del af arealerne i etape 2 (Hydevadvej 2) ligger i nitratfølsomt indvindingsområde og 
skal derfor arealgodkendes særskilt. 
 
Desuden ligger der 10 aftalearealer i Sønderborg kommune, som ikke er vist på ovenstå-
ende kort, og som skal vurderes af Sønderborg Kommune og er beskrevet i afsnittet 
”Kommunegrænse” tidligere. 
 
Udskiftning af aftalearealer kan ikke ske uden tilladelse fra Aabenraa Kommune 
 
Vurdering 
Da aftalearealerne hos Anders Hansen, Hydevadvej 2, 6230 Rødekro ligger i nitratfølsomt 
indvindingsområde, skal der udarbejdes en § 16-arealgodkendelse herfor. 
 

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



 

 

65

Der er et lovkrav om nedfældning af flydende husdyrgødning på alle arealer, som ligger 
indenfor 1000 m fra et § 7-område, såfremt udbringningen sker på sort jord eller græs-
marker. Fra 1. januar 2011 gælder kravet om nedfældning på alle arealer med sort jord 
eller græsmarker uanset beliggenhed. 
 
Redegørelse 
For overskuelighedens skyld er alle naturarealer beskrevet samlet i afsnit 7.8. 
 
Placeringen af beskyttet natur, beskyttede vandløb og udbringningsarealer samt hvilke 
naturarealer, der er besigtiget er vist på kort 2. 
 
Vandløb 
Udbringningsarealerne ligger temmelig spredt. Ingen af ejendommens ejede eller forpag-
tede arealer ligger helt eller delvist i opland til målsatte søer, men en del af arealerne 
(mark nr. 11, 14 og 19) grænser direkte op til vandløbet Gejl Å i Vidåsystemet, der er 
beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 (jf. kort 2). Mark 7 og 8 grænser op til min-
dre tilløb til Geilå, som også er beskyttet jf. Nbl. § 3. Vandløbene er i henhold til Vand-
løbsloven pålagt 2 m bræmmer, dog ikke tilløbet ved mark 8. Geilå er B3 målsat (karpe-
fiskevand) (Regionplan 2005-2016). Målsætningen er ikke opfyldt. 
Ingen af udbringningsarealerne skråner stejlt ned mod vandløbene. 
 
Jf. Regionplan/kommuneplanen må vandløbene ikke anvendes til formål, der hindrer 
fastholdelse eller opnåelse af de fastsatte målsætninger. For alle målsatte vandløb er der 
i regionplan/kommuneplanen fastsat krav til vand- og vandløbskvaliteten. 
 
Vurdering 
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. 
På følgende marker skal der etableres 2 meter dyrkningsfri bræmmer op til de beskytte-
de vandløb: mark nr. 7, 8, 11, 14 og 19 (jf. kort 2). 
 
Udbringningsarealerne er i flere tilfælde vandløbsnære, men skråner på intet sted stærkt 
ned mod vandløbene(> 6 grader). Erosion af udbragt husdyrgødning til vandløbet under 
kraftige regnskyl vurderes på den baggrund ikke at udgøre en risiko, såfremt der opret-
holdes en dyrkningsfri bræmme på 2 m jf. Vandløbslovens § 69. Der stilles vilkår om 2 m 
dyrkningsfri bræmme til vandløbet på mark nr. 8, som ikke allerede er pålagt bræmme-
krav.  
 
Vandhuller 
Ingen af arealerne i Aabenraa Kommune grænser direkte op til vandhuller. På mark 2 i 
Sønderborg kommune findes vandhuller. 
 
Moser 
Ingen udbringningsarealer grænser direkte op til moser. En del af arealerne (6, 7, 8, 8-1, 
14) ligger dog indenfor 1000 m fra Rodemose, som er § 7 beskyttet jf. Husdyrbrugslo-
ven. Indenfor 1000 m zonen til mosen er der krav om at udbringning skal ske ved ned-
fældning på græs og sort jord. Kravet om nedfældning vurderes at mindske tilførslen af 
luftbåren ammoniak til naturarealerne. 
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Der stilles ingen yderligere vilkår i forhold til beskyttede moser. stilles der ikke vilkår for 
moser 
 

8.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriften har ingen ejede og forpagtede udbringningsarealer beliggende inden for nitrat-
følsomme indvindingsområder. 
 
Aabenraa Kommune vurderer derfor at der ikke skal stilles vilkår for grundvandsbeskyt-
telse. 
 

 
Kort 5. Placering af udbringningsarealer i forhold til nitratfølsomt indvindingsopland. 
 

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 (DMU faglig rap-
port nr. 616, 2007 - Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt 
grundlag for et nationalt kort). 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 - Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for 
Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). Føres vandet gennem søer, sker der en 
yderligere reduktion på gennemsnitlig 400 kg N/ha søbund. 
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Når nitrat kommer ud i vandmiljøet, påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealerne afvander via Gejl å til Sønderåsystemet og videre til Vidå, Rudbøl 
Sø og Vadehavet. Sønderåen er målsat B2 – dvs. laksefiskevand, der 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 mi-
nimum 5. 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 (Regionplan 2005-2016). 
 
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” 
 
Areal 23 i Aabenraa kommune og arealerne 25, 25-1 og 25-2 i Sønderborg kommune 
afvander dog til Alsfjord, som ikke er Natura 2000. 
 
Ingen af bedriftens ejede eller forpagtede udbringningsarealer er udpeget som nitratklas-
se 1, 2 eller 3. Der er således i hht. Lovgivningens beskyttelsesniveau for nitrat til over-
fladevand ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsarealerne. 
 
Arealerne som afvander vestover mod Vadehavet ligger i et område, hvor N-reduktionen 
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 67,7 kg 
N/ha/år (etape 1) og 64,8 kg N/ha/år (etape 2). Med det høje reduktionspotentiale i om-
rådet betyder det, at der reelt vil udvaskes maksimalt 16,3 kg N/ha/år (etape 1) og 15,6 
kg N/ha/år (etape 2). 
 
Udledning af N i nudrift er efter korrektion for reduktionspotentiale højst på 16,6 kg 
N/ha/år. Dvs. at der efter udvidelsen årligt udledes ca. 0,3 kg N mindre (etape 1) og 1 
kg N mindre per ha (etape 2) end i nudriften. Totalt betyder det reduceret udledning på 
ca. 34 kg N/år (etape 1) og 113 kg N/år (etape 2) til overfladevand, der løber vestover 
mod Vadehavet. 
Der vil ligeledes ske en mindre reduktion i udledning af N til Als fjord. 
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 119,85 ha ejet areal (og 84,01 ha aftale-
areal). Ifølge ansøgningen er ingen af de ejede arealer drænede. 
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, at 
reduktionspotentialet er højt, og at arealerne afvander til et Natura 2000 område (Vade-
havet), som ikke afkaster nitratklasser. Vurdering af næringsstoffer i forhold til Vadeha-
vet/Natura 2000 vandområder findes i afsnit 8.6. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
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Da det vurderes, at der ikke sker forøget udvaskning af kvælstof fra udbringningsarealer 
i forhold til førsituationen og med henvisning til afsnittet om ”Beskyttet natur” – ”Vandløb 
og målsatte søer”, vurderes det, at beskyttede vandløb og søer ikke vil ændre tilstand i 
negativ retning på baggrund af udvidelsen af produktionen på Søndertoft 57. 
 

8.5 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande 
Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs 
vandløb og fra drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens P-tal (mængden af opløst 
fosfor i jordvandet) er højt, kan der være et stort fosfortab. Humusjords evne til at binde 
fosfor er særlig dårlig, mens jern i oxideret form kan binde fosfor. Derfor er risikoen for 
udvaskning af fosfor stor på lavbundsarealer bestående af humusjord med begrænset 
jernindhold, dvs. på lavbundsarealer som ikke er omfattet af okkerklasse I. 
 
I Bekendtgørelse nr. 294 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug af 31.03 2009 
er der fastsat beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud gældende kun for husdyr-
brugsprojekter med udbringningsarealer, der afvander til Natura 2000 vandområder, som 
er overbelastet med fosfor. Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfat-
ter 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 
Der tilføres i etape 2 årligt 2.880,6 kg fosfor til ejede/forpagtede udbringningsarealer i 
ansøgt drift, og der fraføres 2.840,45 kg P. Ifølge ansøgningen får arealerne derved et 
fosforoverskud på 0,3 kg P/ha/år. Den resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i 
alt modtager 2008,00 kg fosfor fra bedriften. 
 
Der tilføres i etape 1 årligt 3.910,67 kg fosfor til ejede/forpagtede udbringningsarealer i 
ansøgt drift, og der fraføres 2.840,45 kg p. Ifølge ansøgningen får arealerne derved et 
fosforoverskud på 8,9 kg P/ha/år.Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt 
modtager 1.472,00 kg fosfor fra bedriften. 
 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til Vadehavet via Gejl Å og Vidå-systemet. 
Ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer er dermed beliggende i oplande til et Natura 
2000-område, 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 
bedriften. 
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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. 
 
Der er ikke arealer, som har forøget risiko for udvaskning af fosfor, idet de har terræn-
fald mod vandløb/sø. 
 
Arealerne er jf. ansøgningen ikke drænede. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at der i den konkrete sag ikke er særlige forhold, som kan 
begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fos-
for til vandmiljøet. Bedriftens arealer er hverken drænede eller kuperede og ligger ikke i 
opland til sårbare og målsatte søer. 
 

8.6 Natura 2000 
Redegørelse 
En lille del 2,1 ha (areal 21 og 22) ligger i oplandet til Flensborg fjord og Nybøl Nor, der 
er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. F64 ”Flensborg Fjord og Nybøl Nor”. 
 
Udpegningsgrundlaget for F64 ”Flensborg Fjord og Nybøl Nor” er 
 

• Troldand 
• Bjergand 
• Hvinand 
• Toppet skallesluger 

 
Hovedparten af bedriftens arealer ligger i oplandet til Gejl å, som afvander til Vidåsyste-
met. I Vidåsystemet er Sønderådalen udpeget som Natura 2000 område, der udgøres af 
habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og fuglebeskyttel-
sesområde F63 Sønderådal. Sønderå leder videre ud i Vidåen og fuglebeskyttelsesområde 
F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen samt Habitat- og Fuglebeskyttelsesområde 
F57 og H78 Vadehavet, samt Ramsarområde 27. 
 
Vadehavet er angivet som sårbart Natura 2000 område, jf. miljøstyrelsens kortværk. 
Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Be-
kendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007) vurderes i forhold til, om 
det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor nævnte habitat og fuglebeskyttelses-
områder. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H78 Vadehavet, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl 
Sø og Magisterkogen, 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 • 2250 Enebærklit 
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• 1130 Flodmunding 

• 1140 Vadeflade 

• 1150 Lagune 

• 1160 Bugt 

• 1170 Rev 

• 1310 Enårig strandengsvegetation 

• 1320 Vadegræssamfund 

• 1330 Strandeng 

• 2110 Forklit 

• 2120 Hvid klit 

• 2130 Grå/grøn klit 

• 2140 Klithede 

• 2160 Havtornklit 

• 2170 Grårisklit 

• 2180 Skovklit 

• 2190 Klitlavning 

• 2310 Visse-indlandsklit 

• 2330 Græs-indlandsklit 

• 3130 Søbred med småurter 

• 3140 Kransnålalge-sø 

• 3150 Næringsrig sø 

• 3160 Brunvandet sø 

• 3260 Vandløb 

• 4010 Våd hede 

• 6210 Kalkoverdrev 

• 6230 Surt overdrev 

• 6410 Tidvis våd eng 

• 7150 Tørvelavning 

• 7230 Rigkær 

• 9190 Stilkege-krat 

• 91D0 Skovbevokset tørvemose 

 

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H78: 

• 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. 
 
En af forudsætningerne for beskyttelsesniveauet i husdyrloven er, at antallet af DE i op-
landet ikke er stigende (notat fra Miljøstyrelsen 15. december 2009). Udgangspunktet i 
husdyrloven er baseret på år 2005. 
 
Undersøgelser udført af Conterra viser, at der ikke er sket en signifikant stigning i antal-
let af DE i oplandet til hele Vadehavet i perioden fra 2001 til 2007.  
Derimod viser opgørelse i oplandet til Lister Dyb, som er den sydligste del af Vadehavet, 
som Vidåen afvander til, at antallet af DE i oplandet har været jævnt, signifikant stigende 
i perioden 2001-2008. 
 
Resultaterne fra Conterra viser, at antallet af DE er steget, dels i hele oplandet til Lister 
Dyb og dels i Aabenraa Kommune. Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i antallet 
af svin. 
I oplandet til Lister Dyb er antallet af DE fra 2001-2008 steget med 11 %, og i Aabenraa 
kommune er stigningen på 15,5 %. I Aabenraa Kommunes del af oplandet til Lister Dyb 
er antallet af svin steget med 69 % i samme periode. 
 
Det totale antal DE i Aabenraa Kommunes opland er steget med 6 % fra 2005 til og med 
2008, hvor 2008 ligger på samme niveau som 2007. 
 
I det vejledende notat fra Miljøministeriet om ”afskæringskriterier for udvaskning af ni-
trat til overfladevande ved vurdering af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven” fra 
24. juni 2010, fremgår det, at Styrelsen bl.a. bruger stigende antal DE i et opland som 
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afskæringskriterie for om beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand skal skærpes. 
Styrelsen fastsætter her en skæringsdato, hvorfra husdyrtrykket ikke må være stigende. 
Denne dato er sat til 1. januar 2007. 
Conterra undersøgelsen viser ingen stigning i antal DE fra 2007 til 2008. Hvordan udvik-
lingen har været siden 2008 har kommunen ingen tal for, så det er usikkert om det kon-
kret er en stagnering fra 2007, eller om der forsat vil være en stigende udvikling i antal 
DE i opl. til Lister Dyb. 
 
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 udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1 Kruså/Vidå og hovedopland 1.10 
Vadehavet forventes det, at tidsfristen for målopfyldelse udskydes til efter 2015 pga. 
usikkerhed og manglende viden. Fastlæggelse af indsatskrav udskydes derfor til Vand-
plan 2015. Der må dog ikke gives tilladelse til øget forurening, der kan være til hindring 
for opnåelse af god tilstand i vandmiljøet. 
 
Vurdering 
Kravene til N og P er overholdt med harmonikravet på 1,31 DE/ha (DE-reel), idet area-
lerne ikke afvander til et Natura 2000 område, der i hht. miljøstyrelsens kortværk udlø-
ser N- og P-klasser. 
 
Kan projektet i sig selv påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt pga. udvaskning af 
næringsstoffer? 
Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. I udkastet til vandplanen for 
Vadehavet er oplandet til Lister Dyb (Vidå og Brede Å) opgivet til i alt 162.400 ha (inkl. 
oplandet i Tyskland). Søndertoft´s udbringningsarealer udgør 119,85 ha. Dvs. at ud-
bringningsarealerne udgør ca. 0,07 % af det samlede opland til Lister Dyb. 
Ifølge tal fra udkast til vandplanen er den gennemsnitlige udledning til Lister Dyb (i peri-
oden 2001-2005) 1727 tons N/år og 70,4* tons P/år (*er oplyst af Miljøcenter Ribe). 
Udledningen af nitrat fra Søndertoft 57 er beregnet til maksimalt 1,76 tons pr. år i anden 
etape og 1,8 tons i første etape, når der regnes med minimal reduktion i forhold til po-
tentialet i området. Fosfor udvaskningen fra Søndertoft 57 er ukendt, da der pt. ikke fin-
des modeller, der kan beregne denne udvaskning. 
Nitratudledningen fra Søndertoft 57 udgør efter reduktion fra udbringningsarealer til reci-
pienten i alt 0,10 % af den samlede udledning til Lister Dyb i begge etaper. 
 
Det vurderes på den baggrund, at bedriften i sig selv ikke kan påvirke Natura 2000 
vandområdet væsentligt. 
 
Flensborg Fjord og Nybøl Nor er overbelastet med næringsstoffer - og har derfor forrin-
gede natur- og miljøkvaliteter. I henhold til "udkast til vandplan hovedvandopland 1.11 
Lillebælt/Jylland" modtog Nybøl Nor i perioden 2001-2005 119 tons N/år - heraf 108 tons 
fra land. Dette svarer til 18,3 kg N/ha/år. Den samlede påvirkning af vandområdet fra de 
2,1 ha udbringningsareal er beregnet til maksimalt 38 kg N/år. Projektet vil således bi-
drage med 0,04 % af den samlede nitratudvaskning til fjorden.  
 
Kommunen vurderer på denne baggrund, at udbringningen af husdyrgødning fra Sønder-
toft 57 ikke i sig selv vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet Flensborg 
Fjord og Nybøl Nor væsentligt 
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Kan projektet i sammenhæng med andre projekter påvirke Natura 2000 områder væ-
sentligt pga. nitratudvaskning? 
Udbringningsarealerne til Søndertoft 57 er beliggende i ”Opland til sårbare Natura 2000 
områder”, der ifølge basisanalyserne er overbelastet med næringsstoffer. Arealerne har 
et N-reduktionspotentiale på 76-100 % (ifølge www.miljoeportal.dk). 
Et højt N-reduktionspotentiale betyder, at en stor del af de nedsivende kvælstofforbindel-
ser omdannes til luftformigt kvælstof eller bindes i jorden, inden de når grundvand eller 
vandløb, forudsat at arealerne ikke er afvandede og drænede. Er arealerne afvandede 
og/eller drænede er nitratreduktionen væsentlig mindre og udvaskningen dermed større. 
 
Antal DE har været stigende i oplandet til Lister Dyb i Vadehavet siden 2001, men antal 
DE ligger på samme niveau fra 2007 til 2008. Ifølge Miljøstyrelsen er det udviklingen fra 
2007, som er afgørende for om beskyttelsesniveauerne skal skærpes. Aabenraa Kommu-
ne stiller derfor ikke skærpede krav til beskyttelse af overfladevande herunder Vadehavet 
i forhold til udviklingen i dyretrykket. 
 
Selvom Søndertoft 57 ligger i opland til et sårbart Natura 2000 område, vurderer Aaben-
raa Kommune, at de generelle harmoniregler sammen med et højt N-
reduktionspotentiale og med de nye dyreenhedsberegninger, der er trådt i kraft, samt 
husdyrlovens beskyttelsesniveauer, at udvaskningen af kvælstof og fosfor på sigt vil fal-
de.  
 
Dermed er det Aabenraa Kommunes vurdering, at udvidelsen på Søndertoft 57 ikke vil 
betyde en forringelse af Vadehavet eller de tilhørende habitat- og fuglebeskyttelsesområ-
der. 
 
En stor del af oplandet til Nybøl Nor ligger i nitratklasse. Det betyder, at der i takt med 
godkendelsen af udspredningsarealerne i denne del af oplandet, vil komme en mindre 
udledning af kvælstof til Nybøl Nor. Desuden forudsætter grundlaget for vedtagelsen af 
Husdyrbrugsloven, at antallet af husdyr på landsplan over den kommende årrække vil 
falde.  
 
Kommunen har på baggrund af den nuværende viden om udviklingen af husdyrbrugene i 
oplandet til Nybøl Nor, ikke grundlag til at vurdere, at udviklingen i oplandet skulle gå 
mod flere husdyr. På denne baggrund vurderer kommunen, at udspredningen af husdyr-
gødning fra Søndertoft 57 i sammenhæng med andre projekter ikke vil påvirke Nybøl 
Nor. 
 

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 ikke besigtigelser i eller omkring projektets udbredelsesområde, og på den bag-
grund heller ikke registreringer af de pågældende arter. Vurdering af de enkelte arters 
tilstedeværelse baserer sig derfor på udbredelseskortene i nævnte DMU-rapport nr. 635. 
 
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-
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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 ledelinjer 
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. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Det er muligt at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre 
dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Da løvfrøen har været 
i betydelig fremgang igennem de sidste 10 år, vurderes den ikke truet i Danmark. Løv-
frøen yngler i mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lav-
vandede tidvise vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngleti-
den opholder løvfrøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 
Projektområdet omfatter ikke umiddelbart løvfrøens udbredelsesområde, men det kan 
ikke udelukkes at løvfrøen findes i området, da den er fundet i Sønderborg Kommune. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, hvorfor den er vurderet ikke truet, dog er den fåtallig i Jylland vest for is-
randslinjen. 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. 
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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. 
 
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. Det kan dog ikke helt udelukkes at projektområdet 
omfatter hasselmusens udbredelsesområde, idet der er forholdsvis kort afstand fra dens 
registrerede udbredelsesområde til ansøgers anlæg og nærmeste udbringningsarealer. 
 
Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule træer i nærheden af skov. 
Fourageringsområderne er artsafhængige og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermu-
sene æder insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer på in-
sekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller 
levende hegn. 
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med bag-
grund i at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og 
eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der 
ikke vil være negative påvirkninger. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og 
søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa 
Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet vil være velegnede som 
levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter 
som butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander, 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-
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spredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekom-
mer i området. 
 
Kommunen vurderer, at driften af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på oven-
nævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller 
andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger 
og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre 
ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag 
IV-arter eller andre fredede eller rødlistede arter. 
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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-direktivet1, hvoraf fremgår følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektiv teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for mil-
jøet som helhed. 
 
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 ændring2. 
 
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-
relsen3. 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.  
 

                                           
1 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
2 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 36. 
3 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 

• 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 20034. F.eks. under foder-
teknologier angiver BREF-dokumentet, at fasefodring og fytasetilsætning betegnes som 
bedste tilgængelige teknik. Såfremt der ikke anvendes disse fodringsteknikker, skal det 
begrundes. 
  
For så vidt angår husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 12 er det Miljøklagenæv-
nets opfattelse, at ansøgeren skal 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. 
 

                                           
4 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svine-
produktion, 2003 
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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, og i hvilke afsnit redegørelse, vurdering og vilkår kan findes. 
 
Tabel 18 BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse, vurdering og vilkår 

Staldindretning Afsnit 5.1 

Foder Afsnit 5.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1+5.3+6.4+6.5+7.7 

Affald Afsnit 5.8 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser Afsnit 5.10 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning Kap. 6 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 6.7 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 8.4 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 8.5 

Management Se nedenstående 

 
Management 
BAT inden for management/godt landmandskab er i BREF (referencedokument for bedste 
tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion) defineret på 
en række områder. På bedriften er der taget følgende forholdsregler: 

 
Der føres journal over spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i 
form af mark- og gødningsplan, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæ-
sons spredning. Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, 
men vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. 
 
Der bliver lavet beredskabsplan, så forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikali-
er og gylle, brand mv. er beskrevet. 
 
Der foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene efter behov. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i ansøgningen systematisk er sket en gennemgang 
af, om de teknologier, der er valgt indenfor de enkelte områder, lever op til niveauet for 
BAT, og at bedriften anvender den bedste tilgængelige teknik.  
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10  Alternative muligheder og 0-alternativet 
0-alternativet 
Alternativet til ansøgningen er at undlade at udvide dyreholdet. 
 
Alternative muligheder 
Ansøger har overvejet at etablere en smågriseproduktion på ejendommen, så smågrise-
ne, i stedet for at blive solgt ved 10 kg, bliver solgt ved ca. 32 kg. Ansøgers interesse 
ligger dog primært i soproduktionen, så for ham er det naturligt at udvide soholdet i ste-
det for at bygge til smågrise. Derudover ønsker ansøger at kunne tilbyde sine medarbej-
dere en arbejdsplads med flere ansatte og et godt socialt miljø. Soproduktionen er mere 
arbejdstung pr. DE end smågriseproduktion, så for at få flere ansatte på ejendommen 
satses på soproduktionen.    
 
Grundet ejendommens gode placering i forhold til omgivelserne overvejer ansøgeren ikke 
at flytte produktionen ud fra det eksisterende anlæg. Nybyggeri bliver dog placeret 
længst væk fra naboer. Med hensyn til en udvidelse af dyreholdet, viser beregningerne i 
www.husdyrgodkendelse, at lugtgeneafstande og udvaskning er indenfor de accepterede 
grænser. 
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11  Husdyrbrugets ophør 
I forbindelse med ophør af husdyrproduktion vil ejendommen enten overdrages med alt 
indhold til en anden husdyrproducent, eller anlægget vil blive tømt for dyr og gødning, og 
rester af kemikalier samt andet affald vil blive bortskaffet iht. kommunens affaldsregula-
tiv. Unødvendige olietanke vil blive sløjfet. 
 
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. 
 
Der stilles vilkår som skal sikre, at der ved ophør af driften træffes de nødvendige foran-
staltninger for at undgå forureningsfare.  
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Der føres ingen skriftlig opgørelse over egenkontrol bortset fra logbog over flydelag på 
gyllebeholderne og driftjournal over antal og vægt af indsatte dyr, dyr bortskaffet til de-
struktion og vægt af solgte dyr og dyr sendt til slagteri. Derudover forefindes alle dyrlæ-
gerappporter og medicinske behandlinger på EDB. 
  
I løbet af dagen holdes anlægget under opsyn og det tjekkes, om anlæggene kører som 
de skal.  
 
Herudover er der en række andre fast procedurer: 

• Der vaskes stalde inklusiv ventilatorer efter hvert hold søer i farestalden.  
• Ved overpumpning fra forbeholder til gyllebeholder tjekkes først, om der er plads. 
• Etablering af flydelag umiddelbart efter tømning af gyllebeholder 

 
Der føres journal over flydelag og sprøjtejournal. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der skal føres en vis form for egenkontrol. Disse vilkår 
har til hensigt at dokumentere, at bedriften drives i overensstemmelse med forudsætnin-
gerne for godkendelsen og overholder godkendelsens vilkår. 
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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 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 sen-
der umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt onsdag den 13. oktober 2010 i Lokal-Bladet Budstikken, 
Aabenraa. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag den 
10. november 2010 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klage-
fristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage over en § 12 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning, med mindre Miljøkla-
genævnet bestemmer andet.  
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen. 
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• afgørelsens adressat 
• Miljøministeren 
• 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 ifølge Forvaltningslovens § 9 har ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Miljø & Natur. 
 
Miljøgodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til nedenstående. Bebo-
elser beliggende inden og uden for det beregnede konsekvensområde fremgår af bilag 2. 
 

• Ansøger Keld Warnecke, Søndertoft 57, 6300 Gråsten 
 
Naboer inden og uden for lugtkonsekvensområdet 

• Martha Wiuff, Bybakken 5, 1., 6200 Aabenraa 
• Carsten Peter Christensen, Nørreskovvej 1, 6340 Kruså 
• Gisela Marianne Lorenzen Kongsted og Preben Christian Kongsted, Nørreskovvej 

3, 6340 Kruså 
• Peter Calle Petersen og Dagny Petersen, Tørsbølvej 10, 6340 Kruså 
• Lenette Iversen og Klaus Henning Larsen, Tørsbølvej 6, 6340 Kruså 
• Jacob Berg Sørensen og Ulla Berg Nielsen, Tørsbølvej 8, 6340 Kruså 
• Jørn Evald Sørensen, Tørsbølvej 8, 6340 Kruså 
• Andreas Ruick, Skovtoft 18, 6300 Gråsten 
• Jens Aage Holm, Skovtoft 22, 6300 Gråsten 
• Mogens Petersen, Melskovvej 4, 6300 Gråsten 
• Metta Detlefsen, Nyvej 18, 5. tv, 1851 Frederiksberg C 
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• Jan Detlefsen, Scoresbysundvej 3, st. 42, 9210 Aalborg SØ 
• Anette Hartmann Andersen og René Andersen, Skovtoft 6, 6300 Gråsten 
• Annett Fischer, Skovtoft 18, 6300 Gråsten 
• Laila Hansen og Finn Lorenzen, Skovtoft 20, 6300 Gråsten 
• Lars Detlefsen, Heibergsgade 20, 1., 8000 Århus C 
• Torsten Kistrup, Lundtoftvej 11, 6300 Gråsten 
• Hans Clausen Sørensen, Søndertoft 45, 6300 Gråsten 
• Hans Peter Steffensen, Søndertoft 53, 6300 Gråsten 
• Kurt Sørensen Møller, Søndertoft 60, 6300 Gråsten 
• Gert-Sievert Schröder, Søndertoft 62, 6300 Gråsten 
• Kurt Heinrich Johannes Büchmann, Søndertoft 64, 6300 Gråsten 
• Sigrid Karen Bechgaard Holm, Søndertoft 70, 6300 Gråsten 
• Hansine Frank og Carsten Batzlaff, Søndertoft 72, 6300 Gråsten 
• Karin Festersen, Tørsbølgade 3, 6300 Gråsten 
• Brian Christensen, Tørsbølgade 37, 6300 Gråsten 
• René Sejer Bruhn, Søndertoft 49, 6300 Gråsten 
• Charlotte Bonde Petersen og Allan Bonde Petersen, Søndertoft 51, 6300 Gråsten 
• Henrik Behnke Schmidt, Søndertoft 55, 6300 Gråsten 
• Anja Louise Dyrendom Christensen, Søndertoft 66, 1., 6300 Gråsten 
• Kim Gustav Holm, Søndertoft 70, 6300 Gråsten 
• Ove Lauritzen, Tørsbølgade 41, 6300 Gråsten 
• Elvis Isic, Tørsbølgade 45, 6300 Gråsten 
• B.C. EJENDOMSUDVIKLING ApS, Gl Århusvej 25, 8700 Horsens 
• Steffan Leonhard Matthiesen, Tørsbølgade 51, 6300 Gråsten 
• Peder Bjerregård Sørensen, Tørsbølgade 52, 6300 Gråsten 
• Ellen Helene Skau, Tørsbølgade 53, 6300 Gråsten 
• Leif Hilmar Christensen, Tørsbølgade 53, 6300 Gråsten 
• Johannes Demuth, Tørsbølgade 57, 6300 Gråsten 
• Egon Feldstedt, Tørsbølgade 58, 6300 Gråsten 
• Antje Braunert, Tørsbølgade 59, 6300 Gråsten 
• Marie Jørine Hansen, Tørsbølgade 60, 6300 Gråsten 
• Bente Sønnichsen, Sølvtoft 7, 6400 Sønderborg 
• Kenneth Hansen, Tørsbølgade 36, st., 6300 Gråsten 
• Else Margrethe Hinrichsen, Hovgård 1, 6300 Gråsten 
• Jørgen Mathias Hansen, Tørsbølgade 68, 6300 Gråsten 
• Sonja Andreasen, Tørsbølgade 74A, 6300 Gråsten 
• FRYDENDALL EJENDOMME ApS, Borggade 5, 6300 Gråsten 
• Kirsten Langelund Mikkelsen og Lars Mikkelsen, Tørsbølgade 49, 6300 Gråsten 
• Anne Viola Lauenstein Tønder, Tørsbølgade 50, 6300 Gråsten 
• Lillian Krohn Bjerregård, Tørsbølgade 52, 6300 Gråsten 
• Boet efter Just Niels Wollesen, v/ advokat Philip Jensen, Ahlefeldvej 5, 6300 Grå-

sten 
• Martin Hansen, Tørsbølgade 56, 6300 Gråsten 
• Erik Hansen, Tørsbølgade 64, 6300 Gråsten 
• Leif Albert Kraak, Tørsbølgade 70, 6300 Gråsten 
• Torben Holm Jensen, Tørsbølgade 72, 6300 Gråsten 
• H. G. Norman Günthner, Tørsbølgade 62, 6300 Gråsten 
• Torkild Clausen Petersen, Tørsbølgade 61, 6300 Gråsten 
• Elene Cathrine Schau og Johan Poulsen, Tørsbølgade 59B, 6300 Gråsten 
• Dieter Lukas, Tørsbølgade 74B, 6300 Gråsten 

 
Bortforpagtere 

• Kaj Warnecke, Sottrupskov 26, 6400 Sønderborg 
• Jørgen Ove Jørgensen, Nederbyvej 27, 6340 Kruså 

 
Modtagere af husdyrgødning 

• Thorsten Boysen, Købingsmarkvej 2, 6430 Nordborg 
• Anders Hansen, Hydevadvej 2, 6230 Rødekro 
• Nis Thomsen, Løgtoft 9, 6300 Gråsten 
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Øvrige 

• Miljørådgiver Lene Alnor, Landbosyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, 
lea@landbosyd.dk 

• Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, post@rib.mim.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, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 
Til orientering 

• Sønderborg Kommune, landbrug@sonderborg.dk 
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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 2 godkendelse, skemanr. 11111, version 9, genereret 

den 27. september 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 27. sep-
tember 2010 
1.1. Oplysningsskema til www.husdyrgodkendelse.dk / forslag til miljøgodkendelse 
1.2. Placering af anlæg og afstande. 
1.3. Tekniske installationer. 
1.4. Udbringningsarealer og transportruter 
1.5. Placering af støjkilder. 
1.6. Fuldmagt 
1.7. Marker i § 7-bufferzone 
1.8. Etape 1-ansøgning 

 
2. Konsekvensområde lugt 
 
3. Kommentarer af 21. august 2010 fra Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa 

Afdeling til udkast til miljøgodkendelse 
 

4. Kommentarer af 3. september 2010 fra Det Økologiske Råd til udkast til miljøgodken-
delse 
 

5. Kommentarer af 9. september 2010 fra Kim og Sigrid Holm, Søndertoft 70, 6300 
Gråsten til udkast til miljøgodkendelse 
 

6. Høringssvar fra Sønderborg Kommune 
 

7. Fotos visende anlæggets placering 
 
 






























































































































































































































































































































































































































