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Datablad 
Titel: Miljøgodkendelse af minkfarmen på Svejrupløkke 2, 6200 Aa-

benraa. Miljøgodkendelse meddeles i medfør af § 11  stk. 2 i 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om mil-
jøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. 

 
Godkendelsesdato: Den 30. september 2010 
 
Ansøger: Thomas Blenstrup Jensen, Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa. 
 
Telefonnr.:  74666677 
 
Mobilnummer: 40894504 
 
E-mail:  thomas.blenstrup.jensen@mail.dk 
 
Ejer af ejendommen: Thomas Blenstrup Jensen, Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa. 
 
Kontaktperson: Thomas Blenstrup Jensen, Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa. 
 
Husdyrbrugets navn:  Svejrupløkke 2 
 
Ejendomsnr.: 5800005995 
 
Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr. 51 Skovbølgård, Felsted, matr. nr. 65 og 40, Svejrup, 

Felsted. 
 
CVR nr.:  26951763 
 
CVR/p nr.:   
 
CHRnr.:  15060 
 
Biaktiviteter:   
 
Andre ejendomme: ansøger ejer eller driver ikke andre ejendomme 
 
Miljørådgiver: Henrik Bækgaard, Videncentret for landbrug, Pelsdyr, Agro 

Food Park 15, 8200 Århus. Tlf.: 8740 5000. Mobil: 3092 1702. 
E-mail: hnb@landscentret.dk 

 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
   
Sagsbehandler, miljø: Elisabeth Falk, ekstern konsulent, Bornholms Landbrug  
 
Kvalitetssikring, miljø: Susanne Niman Jensen, Aabenraa Kommune  
 
Sagsbehandler, natur: Elisabeth Falk, ekstern konsulent, Bornholms Landbrug 
 
Kvalitetssikring, natur: Birgitte Myrtue og Torben Hansen Aabenraa Kommune 
 
Sagsnr:  09/28746  
 
Høring:  Sønderborg Kommune, miljøsagsbehandler Helle Dueholm  
  Pedersen  
  



 

 

5

1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Thomas Blendstrup Jensen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af minkproduk-
tionen på minkfarmen  beliggende Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa. 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 6. juli 2009, seneste revision af ansøgning er med 
skema nr. 11576 version 11 indsendt til Aabenraa Kommune 28. september 2010 og 
udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk 28. september 2010. Ansøgningen fremgår af 
bilag 1. 
 
Husdyrbruget har tidligere været VVM-screenet i marts 2006. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i mink (årstæver). 
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2009 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 88,64 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
106,82 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 11.  
 
Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilla-
delse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregnings-
faktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 
2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyre-
enheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 130,00 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 156,67 dyreenheder (nye DE). 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: 
 

• En ny minkhal (”velfærdsbygning”), stald 1.1.2, på 1400m2 (etape 1)  
• En ny minkhal, stald 1.1.3, på 1400m2 (etape 2)  
 

Bygge- og anlægsarbejdet forventes at starte i foråret 2011 og hele projektet forventes 
afsluttet 5 år efter at godkendelsen er meddelt. Umiddelbart efter byggeriets afslutning 
indsættes der dyr i staldene. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Minkfarmen på Svejrupløkke 2 udvider fra de nuværende 3900 årstæver i mink svarende 
til130,00 DE til 4700 årstæver i mink, svarende til 156,67 DE. Der afgives 9 DE minkgylle 
til andre bedrifter. Der hører i alt 118,78 ha udbringningsarealer til produktionen, heraf 
11,86 ha af udbringningsarealer i form af gylleaftaler.  
Der er udover denne miljøgodkendelse ikke udarbejdet § 16 godkendelser til gylleaftale-
arealet. 30,66 ha  udbringningsarealer ligger i Sønderborg Kommune, der er kommet 
med en udtalelse af disse. Alle udbringningsarealerne fremgår af kortbilaget. Der fremgår 
et aftaleareal nr. 105 på nogle af kortene. Arealet er imidlertid taget ud af ansøgningen 
og man skal se bort fra dette areal. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der bliver etableret to minkhaller på hver ca. 1400 m2, som placeres øst for eksisterende 
produktionsanlæg. Byggestilen og byggemateriale bliver den samme stil som eksisteren-
de staldanlæg.  
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Hele produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. 
 
 
 
Landskabelige værdier 
De to nye minkhaller opføres i materialer og størrelse svarende til eksisterende bygnin-
ger. De nye minkhaller ligger i forlængelse af eksisterende byggeri, og ligger ikke inden-
for fredning, beskyttelseszoner, eller andre udpegninger. Aabenraa kommune vurderer 
ikke, at de to nye minkhaller vil ændre det landskabelige billede væsentligt.  
 
Lugt, støv og støj 
Nærmeste nabobeboelse ligger ca. 102 meter fra nye minkhaller. Der ligger ingen byzo-
ne, sommerhusområde eller lokalplans udpegede boligområder inden for 200 m fra pro-
duktionen. Dermed er afstandskrav ifm evt. gener fra pelsdyrfarme overholdt ifølge be-
kendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. 
Støv- og støjgenerne vurderes til ikke at være urimelige. 
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 398 
til ca. 415 årligt.  
 
En del af transporterne kommer til at gå gennem den samlede bebyggelse Svejrup, og 
det henstilles til, at der vises hensyn.  
 
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, og det 
nærmeste Natura 2000 område ved Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov ligger ca. 
4,2 km syd-øst for anlægget. Ingen udbringningsarealer 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. Udbringningsarealerne er placeret uden for områ-
der, der er sårbare for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen til overflade-
vand beregnet til 53,9 kg N/ha. En del af udbringningsarealerne er beliggende i nitratføl-
somt indvindingsområde. Her viser beregningerne, at udvaskningen er under 50 mg ni-
trat pr. liter. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som 
tilfredsstillende. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Ansøger har redegjort for BAT, og Aabenraa Kommune vurderer, at Svejrupløkke 2 lever 
op til BAT. 
 
 
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. 
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Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte udvidelse af minkfar-
men Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa. 

1.3 Offentlighed 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev den 22. juli 2009 orienteret om an-
søgningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 5. august 2010 sendt i 
høring hos ansøger, naboer og andre berørte. Høringsberettigede er mærket med * i li-
sten over klageberettigede i afsnit 13 Klagevejledning. Der var en frist på 3 uger til afgi-
velse af bemærkninger. 
 
Den 26. august 2006 modtog Aabenraa Kommune bemærkninger fra nabo Torben Brand, 
Sønderborgvej 204, 6200 Aabenraa. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 4 A. 
 
Aabenraa Kommunes kommentarer til bemærkningerne fremgår af bilag 4 B. 
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal- Bladet Budstikken 
onsdag den 13. oktober 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede perso-
ner, organisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været inddraget i 
sagens behandling. Disse er listet i afsnit 13 Klagevejledning. 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
11  stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Svejrupløkke 
2, 6200 Aabenraa . 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

• 4700 årstæver i mink  
 
Svarende til 156,67 DE. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 
 

• en ny minkhal på 1400m2 (28m x 50m) 
• en ny minkhal på 1400 m2 (28m x 50 m) 
 

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 Svej-
rupløkke 2, 6200 Aabenraa. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 11 stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om 

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

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

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

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

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier 
 
 
Den 30. september 2010 
 
 
 
 
Susanne Niman Jensen   Birgitte Myrtue  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 74 80   Direkte 73 76 73 58 
landbrug@aabenraa.dk   landbrug@aabenraa.dk 
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2 Vilkår  

2.1 Generelle forhold 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med 
de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema 
nr. 11576, version 11, genereret og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 28. september 2010 og med de vilkår, der 
fremgår af miljøgodkendelsen. 

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

 
Gyldighed  

3. Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet 
inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Etape 2 bortfalder, såfremt 
den ikke udnyttet inden 5 år fra denne afgørelses meddelelse. Med ”udnyt-
tet” menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat dyre-
hold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsprodukti-
on behøver således ikke at være udnyttet 5 år efter meddelelse af godken-
delsen. 

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

4. Nye minkhaller 1.1.2 og 1.1.3 skal opføres mindst 100 m fra nabobeboelse. 
 
Placering i landskabet 
 

5. Til afskærmning af de nye minkhaller (1.1.2 og 1.1.3) på 2800 m3 skal der 
etableres et tre-rækket læhegn umiddelbart øst for hallerne. Det samme 
gælder syd for hallerne ud mod Sønderborgvej, hvor hegnet fra 2007 skal 
forlænges parallelt med de nye haller. Læhegnet skal bestå af egnstypiske 
træer og buske, som i løbet af 4-5 år giver en vedvarende og effektiv af-
skærmning. Beplantningen skal være afsluttet senest et år efter, at begge 
minkhallerne er bygget.  

6. Til afskærmning af anlægget skal læhegnet omkring minkfarmen vedlige-
holdes, bl.a. med vanding og ukrudtsbekæmpelse. Døde træer skal erstat-
tes af nye træer. Beplantningen skal bestå af minimum tre rækker træer. 

7. De nye minkhaller skal opføres i materialer, dimensioner og farvevalg som 
beskrevet i ansøgningen. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  

8. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte stald-
afsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående ta-
bel. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af indi-
vider, som gælder. 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 
Staldsystem 
(gulvsystem og ud-
mugnings-system) 

Sti-
pladser/ 
antal dyr 

DE 

1.1.1 Minktæver 

Gødningsrender på 35 
cm. To gange ugentlig 
tømning af gødnings-
render. 

3300 110 
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1.1.2 Minktæver 

Gødningsrender på 35 
cm. To gange ugentlig 
tømning af gødnings-
render. 

600 20 

1.1.3 Minktæver 

Gødningsrender på 36 
cm. To gange ugentlig 
tømning af gødnings-
render. 

800 26,67 

I alt    
156,6

7 
 

9. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrel-
se efter 5 år, og når besætningen er nået op på 156,67 (max) DE. 

10. Minkhaller i staldafsnit 1.1.1 og 1.1.2 skal have gødningsrender med en 
bredde på mindst 35 cm. 

11. Minkhal i staldafsnit 1.1.3 skal have gødningsrender med en bredde på 
mindst 36 cm. 

12. Gødningsrender i alle minkhaller skal tømmes mindst to gange om ugen. 
13. Der skal føres logskema over tømninger af gødningsrender. Logskemaet 

skal indeholde dato, årstal og initialer, så ansøger overfor kommunen tyde-
ligt kan identificeres, af hvem og hvornår at gødningsrenderne er blevet 
tømt. Logskemaer skal opbevares mindst 5 år, og skal til enhver tid kunne 
fremvises på kommunens forlangende. 

 
Rengøring af stalde 

14. Mængden af vaskevand til vask af minkhaller, bure og redekasser i haller 
uden støbt bund, må maximalt være 235 m3 årligt i ansøgt drift. 

 
Energi- og vandforbrug 

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

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

17. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 3280 
m3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en 
handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fore-
vises ved tilsyn. 

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

18. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsre-
ster, og vask af fodersilo, fodervogn og andre foderrekvisitter skal foregå 
på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til opsam-
lingsbeholder eller gyllebeholder. 

 
Kemikalier og medicin mv. 

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

 
Affald 

20. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 9.  
 
Olie 

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

22. 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 
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spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, 
overfladevand eller grundvand. 

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

24. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. 
 

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

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

medarbejderne, og skal foreligge på sprog, så den kan læses og forstås af 
alle medarbejdere. 

27. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Da-
toen for ajourføringen skal fremgå af planen. 

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

28. Halm med gødningsrester, og oprensning fra under burene, skal opbevares 
på møddingspladsen, og skal holdes overdækket af mørkt og uigennem-
trængeligt dækmateriale, f.eks. sort plastik. 

 
Anden organisk gødning 

29. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning som f.eks. slam. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

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

31. Fast og mobilt pumpeudstyr må ikke kunne fjernbetjenes. 
32. Husdyrgødning må ikke køres ud på arealer, der er vandmættet, over-

svømmet, frossen eller snedækket. 

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt 

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

 
Fluer og skadedyr 

34. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum 
i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrla-
boratorium. 

 
Transport 

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

36. Transport af husdyrgødning fra ejendommen skal fortrinsvis ske mandag til 
fredag i tidsrummet kl. 07.00-18.00 og lørdag i tidsrummet kl. 7.00-14.00. 
Det skal tilstræbes, at der ikke køres husdyrgødning ud på offentlige ve-
je/private fællesveje på søn - og helligdage. 
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Støj 
 

37. Bidraget fra landbruget med adressen Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa be-
stemt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i Det åbne 
land samt i det angivne boligområde i lokalbyen Bovrup-Varnæs ikke over-
skride følgende værdier: 

 
 Mandag - fredag kl. 07.00 

- 18.00 
Lørdag kl. 07.00 - 14.00 

Mandag - fredag kl. 18.00 - 
22.00 

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

22.00 

Alle dage 
kl. 22.00 – 

07.00 

Det åbne land 55 45 40 
Lokalbyen Bovrup-
Varnæs, 
området 1.6.011.B 

45 40 35 

 
Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern 
støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj 
fra virksomheder. 
 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer 
ved boliger. 
Støjgrænserne må i det planlagte område i lokalbyen Bovrup-Varnæs 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 støjbi-
drag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar 
nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder til siloanlæg eller til faste oplagspladser eller ved 
bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse med udbringning til mark kan der 
ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. 
 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes om-
råde, 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 støjbidrag, 
uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbru-
get. 
 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udfø-
res, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et 
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 
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38. Sønderborg Kommune kan, også inden der er forløbet 8 år efter meddelel-
sen af godkendelsen, meddele påbud i henhold til § 39 i lov om miljøgod-
kendelse m.v. af husdyrbrug til landbruget Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa. 
 
Sønderborg Kommune kan stille krav om overholdelse af grænseværdier for 
støjkilder, der befinder sig på landbrugets driftsarealer beliggende i Sønderborg 
Kommune. 
Sønderborg Kommune fastlægger de relevante grænseværdier. 

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealerne 

39. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgød-
ning svarende til et husdyrtryk på 1,39 DE/ha. 

40. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 
103,44 ha udspredningsareal og 11,85 ha aftaleareal, som fremgår af bilag 
1.1. 

41. Der skal afsættes 13,2 DE til aftalearealer. 
42. På arealerne 6, 8, 30 og 31 stilles vilkår om, at der skal være en dyrk-

nings-, gødnings- og sprøjtefri randzone på 10 meter langs skoven. 
Bræmmen må hver 8. År omlægges, således at arealet ikke bliver omfattet 
af Naturbeskyttelseslovens § 3.  

43. Det er ansøgers ansvar, at vilkårene der vedrører arealerne er kendt af de 
personer, der er beskæftiget med den pågældende del af arealdriften. 

 
Beskyttet natur 

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

2.7 Husdyrbrugets ophør 
45. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kon-

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

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

kårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og 
forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødnings-
regnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foder-
analyser, fakturaer for indkøbt foder, kvitteringer for afsatte og købte dyr, 
afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder og 
dyr samt status dyr og foder. 

47. Til dokumentation for at vilkår vedrørende minkproduktionen er overholdt, 
og at minkfarmens produktionsomfang ikke er større end det tilladte, skal 
registreringer af antal årsdyr i CHR-registeret forevises Aabenraa Kommu-
ne på forlangende. Alternativt skal Aabenraa Kommune gives tilladelse til 
at kunne indhente oplysningerne hos Dansk Landbrugsrådgivning, eller hos 
dem, der har rådighed over oplysningerne. Omkostningerne i forbindelse 
med indhentning af oplysningerne skal afholdes af driftsherren. 

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

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

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

 



 

 

14

3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er mindre end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 11  stk. 2  
i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af 
husdyrbrug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aa-
benraa 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 Svej-
rupløkke 2, 6200 Aabenraa med ejendoms nr. 5800005995. Ansøger driver/ejer ejendom 
1, ejendom 2, der er ikke teknisk og forureningsmæssigt samdrift mellem ejendommene. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 15060, og 
virksomhedens CVR nr. er 26951763. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
11576, version 6, genereret den 27. juli 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodken-
delse.dk samme dag. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den miljø-
tekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1. 
 

3.2 Meddelelsespligt 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i 
dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealer-
ne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for 
samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny 
miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare 
end de godkendte arealer.  
 

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 
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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. 
 

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 beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Svejrupløkke 2 er beliggende i morænelandskabet fra sidste istid, i et landskab med dø-
disrelief og overvejende på lerbund.  
Svejrupløkke 2 ligger i landzone og i særligt værdifuldt landbrugsområde. Udvidelsen er 
erhvervsmæssig nødvendig for at kunne imødekomme fremtidige krav til dyrevelfærd. 
Desuden opnås der ved etablering af moderne anlæg et grundlag for en højere grad af 
automatisering og optimering af arbejdsrutiner med færre miljøpåvirkning og et bedre 
arbejdsmiljø til følge.   
Af ejendommens i alt 103,44 ha ejede eller forpagtede udbringningsarealer, ligger de 
30,66 ha i Sønderborg Kommune. Det drejer sig om markerne 6 og 8 på Fiskbækvej 14, 
mark 30, 30-1, 31,32,33 og 34 på Fiskbækvej 16. Det er Sønderborg Kommune, der har 
vurderet udbringningsarealerne i Sønderborg Kommune, og disse er omtalt i særskilt 
afsnit i denne godkendelse vedlagt som bilag 3. 
Aabenraa Kommune har vurderet stald- og opbevaringsanlæg, og udbringningsarealer 
beliggende i Aabenraa Kommune.  Den efterfølgende tekst omhandler kun de udbring-
ningsarealer, som ligger i Aabenraa Kommune. 
 

 
Fig. 1. Afstandskrav omkring Svejrupløkke 2´s ansøgte minkhaller  
 
 
Tabel 1 Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse 

Afstandskrav 

For pelsdyr-
farme 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige byzone 

Ca. 1,5 
km Bovrup øst for anlæg 200 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-
råde 

Ca. 6,8 
km nord 

for anlæg 
Skarrev v/ Aabenraa Fjord 200 m 
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Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 
boligformål, blandet 
bolig og erhvervsformål 

Ca. 1,5 
km 

Bovrup, øst for anlæg 200 m  

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

Ca. 3,4 
km  

Moselunden v/ Felsted. Rekrea-
tivt grønt område vest for anlæg. 200 m 

Nabobeboelse 102 m 
Sønderborgvej 204, syd for an-

læg 
100 m 

Afstandene er målt fra nye minkhaller. 
 
Der gælder særlige afstandskrav for pelsdyrfarme, som beskrevet i ”Bekendtgørelse om 
pelsdyrfarme m.v.” nr. 1428 af 13. dec. 2006.  
Der gælder skærpede afstandskrav til  

1. nabobeboelse  
2. byzone eller sommerhusområde, områder der i kommuneplanens rammedel er 

udlagt til byzone eller sommerhusområde, eller områder i landzone der ved lokal-
plan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til 
offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende 

 
Det gælder, at pelsdyrhaller med under 10.000 mink-årstæver skal overholde følgende 
afstandskrav ved ændringer, der medfører forøgede gener for omgivelserne, samt ved 
etablering og udvidelse af pelsdyrhaller: 

• 100 m til nabobeboelse 
• 200 m til de i pkt 2 (ovenfor) nævnte områder 

 
Afstandskrav til naboskel er for pelsdyrfarme 5 m. 
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Tabel 2 Afstandskrav – placering af nye anlæg (ansøgt drift) 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 185 m Vest for anlæg 15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed 
Mere end 

500 m 

Der er ikke kendskab til nærlig-
gende levnedsmiddelvirksom-

hed 
25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 1,75 km I Bovrup, øst for anlæg 50 m 

Enkelt vandindvindings-
anlæg 90 m 

Der er to DGU-boringer på 
adressen Sønderborgvej 204  25 m 

Vandløb  645 m  Eskær Bæk, sydvest for anlæg 15 m 

Dræn 20 m I 4 m´s dybde. Alle dræn på 
farmen er lukkede. 

15 m 

Sø 415 m Nord for anlæg 15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej Ca. 50 m Sønderborgvej syd for anlæg 15 m 

Naboskel Ca. 75 m 
Sønderborgvej 204 syd for an-

læg 5 m 

Afstandene fremgår af bilag 1.5 
 
 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinier”.  
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
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Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelsesli-
nien for fortidsminder. 
  
Der er ingen arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede områ-
der”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Der er ingen ejede/forpagtede arealer, der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddi-
ger”, men aftaleareal mark 103 har beskyttet sten- eller jorddige langs vest- og østskel. 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29a fastsat regler om, at der ikke 
må foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddi-
ger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortids-
minder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at afstandskravet på 100 m til nærmeste nabobeboelse på 
Sønderborgvej 204 kan overholdes, hvis de to nye minkhaller rykkes lidt mod nord ift 
oprindelig indsendt placering. Det er ansøgers ansvar, at afstandskravet på 100 m til 
nærmeste nabobeboelse overholdes. 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen på Svejrupvej 2 kan overholde bygge- og 
beskyttelseslinier, fredninger, mv, og de særlige afstandskrav, som knytter sig til pels-
dyrfarme.  
Aabenraa Kommune vurderer, at den ansøgte udvidelse er erhvervsmæssigt nødvendig i 
forhold til at sikre overholdelse af fremtidige lovkrav indenfor hold af pelsdyr. De stillede 
vilkår for driften på ejendommen er desuden med til at sikre, at udvidelsen ikke vil påvir-
ke naboer eller den omkringliggende natur væsentligt. Placeringen af anlæggene vurde-
res på baggrund heraf at være hensigtsmæssig for et husdyrbrug af denne størrelse. 
 
 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
 
Landskabelige værdier 
Svejrupløkke 2 ligger umiddelbart nord for Sønderborgvej, og i tilknytning til den samle-
de bebyggelse Svejrup. 
 
 Tabel 3 Materialevalg 

Bygning 
Grund-
plan 
ca. 

Byg-
nings-
højde 
ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

1.1.1 Minkhal 1-4  4 x 164 
m2 

2,6 m 15 º 
Trækonstruktion, røde 
m. mørkt eternittag, 

tagrender 
Mink 

1.1.1 Minkhal 6-7 2 x 120 
m2 

2,6 m 15 º 
Trækonstruktion, røde 
m. mørkt eternittag, 

tagrender 
Mink 

1.1.1. Minkhal 8-11 

8= 2460 
m2 

9=1680 
m2 

10=1570 

5,5 m 15 º 
Stålkonstruktion i 

rød/lysegrå med lyse 
eternittage 

Mink 
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m2 

11=1400 
m2 

1.1.2 
Ny minkhal 
nr. 12 1400 m2 5,5 m 15 º 

Stålkonstruktion i 
rød/lysegrå med lyse 

eternittage 

”Velfærds-
bygning”. 

Opføres for at 
give samme 
antal mink 
mere plads. 

1.1.3 Ny minkhal 
nr. 13 

1400 m2 5,5 m 15 º 
Stålkonstruktion i 

rød/lysegrå med lyse 
eternittage 

Udvidelse 

+ 650 årstæ-
ver 

1.1.1 Minkhal 5 602 m2  3,5 m 15 º 
Trækonstruktion, røde 
m. mørkt eternittag, 

tagrender 
Mink 

 Pelseri 663 m2  5 m  Rød murstenbygning  

1.1.4 
Gyllebehol-
der 

Diameter 
16 m, 

800 m3 
4 m   Lysegrå betonelementer 

Opbevaring af 
gylle 

1.1.5 
Gyllebehol-
der 

Diameter 
27 m 

2355 m3 
4 m  Lysegrå betonelementer 

Opbevaring af 
gylle 

1.1.6 
Eksisterende 
møddings-
plads 

17 m x 
14 m = 

238 m2 
2 m  Grå elementer 

Møddings-
plads og va-

skeplads 

 Maskin-
hus/Lade 

700 m2 6 m 20 º Rød murstensbygning  

 Stuehus 140 m2 6 m  25 º Rød murstensbygning  
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Fig. 2. Oversigtskort, som viser placering af eksisterende- og nye minkhaller, gyllebehol-
dere, mv. 
 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde land-
skaber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
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”, og ingen arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen. Umiddelbart 
nord for de nordligste udbringningsarealer ligger ”Skovbølgård”, som er et herregårdsan-
læg med voldsted, som er værdifuldt kulturmiljø. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige naturarealer”, og 
ingen arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen. Et surt overdrev ca. 3 km 
nordvest for anlæg er det nærmeste ”særlig næringsfattigt naturareal”. 
 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Naturområder”, og ingen arealer ligger 
helt eller delvist inden for udpegningen. 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Områder med naturinteresser”, og in-
gen arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen. 
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Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 3 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et overdrevsområde nord-
vest for anlægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 5,4 km sydvest for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. Ino 095 ”Hostrupsø. Assenholm Mose 
og Felsted Vestermark”, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F58 ”Hostrupsø. Assen-
holm Mose og Felsted Vestermark” og habitatområde nr. 84 ”Hostrupsø. Assenholm Mose 
og Felsted Vestermark”. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 11 km sydøst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. Ino 102 ”Flensborg Fjord og Nybøl 
Nor” herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F65, ”Flensborg Fjord og Nybøl Nor”. 
Svejrupløkke 2 ligger i opland til vandområder udenfor Natura 2000, og udbringningsare-
alerne i Aabenraa Kommune afvander mod øst til Als Fjord og Aabenraa Fjord.  
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Følgende arealer grænser op til eller lig-
ger helt eller delvis inden for udpegningen ”Beskyttede Vandløb”: Mark 20, 21 og 22 
grænser og til Eskær Bæk, som dog er rørlagt på strækningen. Udbringningsarealerne 
grænse ikke op til andre § 3-beskyttede naturtyper. 
 
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-
rie-fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til by-
formål”.  
 
Vurdering 
Afskærmende beplantning: 
Ifølge Bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. nr. 1428 af den 13. december 2006, skal 
der omkring hele pelsdyrfarmen etableres, og stedse vedligeholdes, et læhegn, beståen-
de af mindst 3 rækker. Læhegnet omkring Svejrupløkke 2 består af blandet beplantning 
med eg, ask og tjørn.  
Mod nord er der i 2007 plantet ekstra 2 nye rækker til det eksisterende ”gamle” 1-
rækkede læhegn. 
Mod øst er der plantet 1 rækket læhegn i 2007 langs langsiden af minkhal 11, og der er 
et 3 rækket læhegn i østligt skel.  
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Fig. 3. Kig fra minkhal 11´s sydlige gavl mod nordøst. Læhegn fra 2007 kan ses midt i 
billedet. 31. maj 2010. 
 
Mod syd er der i 2007 plantet 3 rækkede læhegn ud mod Sønderborgvej, og yderligere 4 
rækker på skrænten ned mod minkhaller/gyllebeholder. Det 3 rækkede læhegn ud mod 
Sønderborgvej bliver forlænget på strækningen langs de nye haller. 
 
Belysning: 
Der er udendørs orientringslys på gavlende ved maskinhus og pelseri. Mink tåler ikke 
påvirkning af kunstigt lys, og derfor er der ikke nogen væsentlige lyskilder i eller omkring 
driftsbygningerne. Der er ikke udendørs lys mod syd, øst eller nord.  
 
Vurdering: 
Der skal omkring hele minkfarmen etableres og vedligeholdes et læhegn bestående af 
mindst 3 rækker egnstypiske træer og buske. Læhegnet skal passes med ukrudstbe-
kæmpelse og vanding, så det i løbet af 4-5 år efter plantning giver en effektiv afskærm-
ning. Læhegnet skal til enhver tid fremstå vedligeholdt. Dvs. at det læhegn, som blev 
plantet i 2007, bør kunne give effektiv afskærmning ca. 2012. Træer og buske i læheg-
net, som går ud, skal straks erstattes af nye planter. Nyt 3 rækket læhegn skal plantes 
øst for ansøgte minkhaller, hvis der ikke allerede er etableret et 3-rækket læhegn øst for 
ansøgte minkhaller. Der skal være etableret 3 rækkede læhegn øst og syd for de nye 
minkhaller senest 1 år  efter at minkhallerne er bygget. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at de ansøgte minkhaller skal rykkes nogle meter mod 
nord i forhold til indsendt placering, for at afstandskravet på 100 m til nærmeste nabo-
beboelse kan overholdes.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at Svejrupløkke 2 kan overholde afstandskravet om 200 m 
til byzone/sommerhusområde, områder der i kommuneplanens rammedel er udlagt til 
byzone eller sommerhusområde, eller områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til 
boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, 
institutioner eller lign. Den samlede bebyggelse Svejrup er IKKE udlagt som et af de 
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ovennævnte områder. Desuden er afstanden fra nærmeste matrikel i den samlede be-
byggelse Svejrup og til ny minkhal over 200 m. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at de to nye minkhaller i materiale- og farvevalg svarer til 
de eksisterende minkhaller, og til almindelig praksis i dansk landbrug.  Aabenraa kom-
mune vurderer, at det er en fordel, at de nye minkhaller placeres i det åbne land øst for 
eksisterende minkhaller, og længere væk fra den samlede bebyggelse Svejrup.  
Aabenraa Kommune vurderer, at de to nye minkhaller vil opstræde som en forlængelse 
af eksisterende byggeri på Svejrupløkke 2, og at det ikke vil have væsentlig indflydelse 
på de landskabelige værdier i området. 
 
Aabenraa Kommune stiller vilkår om etablering og opretholdelse/vedligeholdelse af 3 
rækket læhegn omkring hele minkfarmen.  
Aabenraa Kommune stiller vilkår om at afstandskrav på 100 m til nærmeste nabobeboel-
se skal overholdes, når de to nye minkhaller etableres. 
Når disse vilkår overholdes, vurderer Aabenraa Kommune, at Svejrupløkke 2 kan over-
holde afstandskrav og bygge- og beskyttelseslinier, fredninger, mv., og at de to nye 
minkhaller ikke vil ændre landskabsbilledet væsentligt. 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Produktion på pelsdyrfarme er reguleret af bekendtgørelse nr. 1428 af 13.12.2006 ”Be-
kendtgørelse om pelsdyrfarme mv”, og bekendtgørelse nr. 1734 af 22.12.2006 ”Be-
kendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr”. 
Produktionen foregår i nudrift i seks 2-rækkede åbne træhaller, en 6-rækket åben træ-
hal, og fire lukkede 12-rækkede stålhaller. I ansøgt drift udvides med 2 lukkede 12-
rækkede stålhaller. I etape 1 bygges den første af de to nye minkhaller. Den etableres 
for at tilgodese de øgede pladskrav, som fremgår af bekendtgørelse 1734. Dvs. at antal 
årstæver ikke øges i etape 1, men at eksisterende antal årstæver med hvalpe får bedre 
plads. 
I etape 2 bygges den anden nye minkhal, og antallet af mink-årstæver øges med 800 
stk. 
I seneste afgørelse fra den 14. marts 2005 (Sønderjyllands Amt) blev der anmeldt opfø-
relse af tre minkhaller  (minkhal 9,10,11 på oversigtskort fig. 2), en gylletank på 2300 
m3 og ombygning af 2 tidligere hønsestalde.  
 
De to ombyggede hønsestalde huser i dag bl.a. pelseri, men huser ikke levende mink.  
 
Svejrupløkke 2 er en helårsfarm, idet de fravænnede hvalpe bliver på farmen indtil pels-
ning/indsættelse i avl. 
 
Både eksisterende og nye minkhaller er uden tæt bund. Minkhaller uden tæt bund skal 
være forsynet med et vandtæt opsamlingsareal for gødning, der sikrer opsamling af gød-
ning og vandspild fra drikkeventiler. På Svejrupløkke 2 opfyldes det ved hjælp af op-
hængte gødningsrender.  
Til opsamling af den urin, der afsættes udenfor opsamlingsarealet for gødning, skal det 
resterende areal under burene tilføres halm ad libitum. Dette krav opfyldes ved, at min-
kene altid har rigeligt halm tilgængeligt ovenpå redekasserne, så de kan trække halm 
ned i redekassen og ud i buret. Der skal løbende kunne falde tilstrækkeligt halm ned på 
grusbunden under burene, så næringsstoffer fra gødning under burene kan opsuges af 
halmen. I den periode, hvor tæven har hvalpe, kan halm i rigelige mængder i stedet til-
sættes direkte i buret, under buret eller i redekassen. Jorden skal holdes tør under bure-
ne. 
 
Der er opsat tagrender på alle minkhaller, så gødning og regnvand ikke sammenblandes. 
 
Udmugning reducerer ammoniakfordampning, lugt- og fluegener, og forbedrer klimaet i 
stalden. På Svejrupløkke 2 sker udmugning ikke automatisk, men manuelt. 
 
Gødningsrenderne er forbundet til et lukke jordrør via faldstammer. Der er faldstamme i 
den ene ende af hver gødningsrende, og når gødningsrenden renses manuelt, skrabes 
gødning, urin og halm til faldstammen, hvorfra det løber i det lukkede jordrør. 
 
Gyllesystemet er et bagskyls anlæg som er udstyret med to pumper. Den ene pumpe 
(bagskylspumpen) er placeret på i gyllebeholderen på en hæve/sænke wire system, så-
ledes der via et trykrør (oftest 110 mm) pumpes tynd gylle til enden af et jordrør (oftest 
250 mm). Jordrøret er forbundet med gødningsrenderne under burene via faldstammer, 
og de har fald frem mod en tør opstillet pumpe. Efterhånden som renderne tømmes via 
faldstammen til jordrøret, vil gyllestrømmen fra bagskylspumpen skylle gyllen til den tør 
opstillede pumpe. Umiddelbart før den tør opstillede pumpe er der placeret en ekstra 
faldstamme, hvori der er indstalleret to elektroder af forskellig længde samt en svøm-
mer. Når gyllen når op over de to elektroder sker der en kortslutning og en styrestrøm 
bevirker at gyllen bliver pumpet videre til gyllebeholderen. Når gyllen igen er under elek-



 

 

26

troderne stopper denne pumpe igen. Hvis den tør opstillede pumpe af en eller anden 
grund ikke starter, sikrer svømmeren at bagskylspumpen stopper.  
 
For at kunne overholde, at næringsstoftabet fra minhallerne ikke overstiger 1,65 kg N og 
0,16 kg P pr årstæve, skal minkfarme uden tæt bund producere efter én af ti forskellige 
modeller i den branchespecifikke flexmodel. På Svejrupløkke 2 opfyldes krav til max. næ-
ringsstoftab i nudrift ved at: 
 
Gødningsrendebredden er over 32 cm, der udmuges i gødningsrende mindst 1 gang om 
ugen, der tilføres halm ad. libitum, og proteinindholdet i foderet er max. 32% af OE (om-
sættelig energi) i uge 30-47. 
 

 
Fig.4 Gødningsrende på 35 cm i lukket minkhal på Svejrupløkke 2. 31.5.2010  
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Fig. 5 .Gødningsrende på 35 cm på ældre åben minkhal på Svejrupløkke 2. 31.5.2010. 
 
 
I ansøgt drift opfyldes krav til max. næringsstoftab og reduktion af ammoniakfordamp-
ning ved at: 
Bredden på gødningsrenderne  i stald 1.1.1 (minkhallerne 1-11) og stald 1.1.2 (ny 
minkhal 12) er på 35 cm. I stald 1.1.3 (ny minkhal 13) er bredden på gødningsrenderne 
36 cm. Der udmuges manuelt 2 gange ugentligt i alle minkhaller. Der tilføres halm ad 
libitum. Proteinindholdet i % af OE i uge 30-47 er 32%. 
 
Dvs. at ammoniakfordampningen reduceres ved at der indsættes bredere gødningsrender 
i alle minkhaller (35 cm/36 cm), og ved at der udmuges 2 gange ugentligt i stedet for 1 
gang. 
 
Tabel 4 Dyreholdet i ansøgt drift 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Stipladser 

/antal dyr 
DE 

1.1.1 

Eksisterende 
minkhaller 

Minkhal 1-11 på 
oversigtskort fig. 
2  

Rendebredde 32 cm 
i nudrift, og 35 cm i 
ansøgt drift. 2 gange 
udmugning ugentligt 

i både nudrift og 
ansøgt drift. 

3300 
årstæver 

110 
DE 

1.1.2 

Ny minkhal 

Minkhal 12 på 
oversigtskort fig. 
2 

Rendebredde 35 cm  
og 2 gange udmug-
ning ugentligt i an-

søgt drift. 

600 årstæ-
ver 20 DE 
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1.1.3 

Ny minkhal 

Minkhal 13 på 
oversigtskort fig. 
2 

Rendebredde 36 cm  
og 2 gange udmug-
ning ugentligt i an-

søgt drift. 

800 årstæ-
ver 

26,67 
DE 

 
 
1 DE svarer til 30 årstæver. Antallet af årstæver på en farm defineres som antallet af 
parrede tæver, hvilket normalt svarer til antallet af tæver på farmen pr. 1. juli. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for husdyrholdet og 
staldindretningen på Svejrupløkke 2. 
Ansøger ønsker at opretholde produktionen i alle eksisterende minkhaller; både ældre 
åbne minkhaller, og nyere lukkede minkhaller.  
Det er derfor en forudsætning for godkendelsen, at alle til en hver tid gældende regler og 
vilkår bliver overholdt i alle minkhaller 1-13, idet ingen af minkhallerne er udfaset i den-
ne ansøgning.  
Produktionen skal derfor opretholdes i alle minkhaller, men tæverne skal blot fordeles, så 
de overholder nye pladskrav i bekentgørelse1734 af 22. december 2006.  
 
Hvis nogle af minkhallerne udfases, vil der være et krav om 25% reduktion af ammoni-
akfordampning (for ansøgninger i  2010) på de tæver, som flyttes – også selvom antallet 
af tæver ikke øges. En udfasning af de ældre minkhaller (minkhal 1-7 på fig. 2) vil derfor 
kræve en ny ansøgning om miljøgodkendelse. 
 
 

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
 
Som udgangspunkt regnes med en udskillelse af kvælstof på 5,07 kg N pr årstæve i 
mink. Ammoniaktabet i bedste staldsystem (referencestald) er på 1,65 kg N pr årstæve. 
For at opfylde kravet til max. 1,65 kg N i ammoniaktab pr årstæve, har Thomas Blen-
strup Jensen valgt én blandt 10 mulige lovlige kombinationer af rendebredde, udmug-
ning, halmtilførsel og fodrin, som er at regne som referencestald: 

• Gødningsrendebredden er over 32 cm, der udmuges i gødningsrende mindst 1 
gang om ugen, der tilføres halm ad. libitum, og proteinindholdet i foderet er max. 
32% af OE (omsættelig energi) i uge 30-47 

 
En yderligere reduktion af ammoniaktabet kan opnås med følgende virkemidler: 
 

• 1 cm ændret rendebredde giver +/- 0,025 kg N mindre/større tab pr årstæve 
 

• I forhold til ugentlig tømning af gødningsrende giver 2 gange tømning pr uge 0,15 
kg N mindre pr årstæve, og daglig tømning giver 0,3 kg N mindre pr årstæve. 

 
• Tilførsel af 0,2 kg halm udover halm ad. lib. reducere tabet med 0,05 kg N pr 

årstæve. Forskellen mellem halm ad. lib., og ingen halm under burene er 0,1 kg N 
pr årstæve 

 
• For hver % proteinindhold i % af OE (omsættelig energi) i uge 30-47 sænkes, re-

duceres tabet 0,03 kg N pr årstæve 
 

• Fast overdækning af gylletank 
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For at opfylde kravet til 25% ammoniakreduktion (ansøgning fra 2009), må det maksi-
male ammoniaktab fra stald og lager højst være 1,24 kg N pr årstæve. Det fremgår af 
afsnit 7.7, at kravet er overholdt. 
 
 
Stald 1.1.1 
Dette staldafsnit består af alle eksisterende minkhaller; ældre åbne såvel som nyere luk-
kede minkhaller. 
I alle minkhaller er der monteret gødningsrender med en rendebredde på 35 cm (som 
ifølge ansøger reelt er 36 cm, idet gødningsrender efter montering har ”givet sig” 1 cm), 
og gødningsrenderne tømmes i ansøgt drift to gange ugentligt i stedet for én gang ugent-
ligt.  
 
Dvs at der i dette staldafsnit reduceres med 3 cm x 0,025 kg N pr årstæve = 0,075 kg N 
pr årstæve mere end mindstekravet til nye render på 32 cm, som er anført i bekendtgø-
relse nr. 1428 med tilhørende vejledning fra marts 2004. 
Og gødningsrenderne tømmes 2 gange ugentligt i stedet for én gang, som er mindste-
kravet i valgte model fra flexmodellen, der er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1428 med 
tilhørende vejledning fra marts 2004. Det betyder en reduktion på 0,15 kg N pr årstæve. 
 
I alt reduceres med 0,225 kg N pr årstæve i forhold til referencesystemet. 
 
Ansøger har i nedenstående afsnit begrundet  tilvalgte/fravalgte teknologier ud fra miljø-
økonomiske beregninger. Beregningerne viser, at der ikke er proportionalitet i automa-
tisk tømning af gødningsrender, eller i manuel tømning dagligt. 
 
Stald 1.1.2 
Dette staldafsnit er et nyt staldafsnit, som etableres for at give minkene på Svejrupløkke 
2 bedre pladsforhold, så pladskravene i bekendtgørelse 1734 af 22. december 2006 til-
godeses. Det nye staldafsnit er en såkaldt ”velfærdsbygning”, og antallet af årstæver 
øges ikke i denne etape. 
Der gælder det samme mht gødningsrendernes bredde og tømning af gødningsrender 
som i staldafsnit 1.1.1, og derfor er konklusionen, at der i alt reduceres med 0,225 kg N 
pr årstæve ift referencesystemet.  
 
Ansøger har i nedenstående afsnit begrundet tilvalgte/fravalgte teknologier ud fra miljø-
økonomiske beregninger. Beregningerne viser, at der ikke er proportionalitet i automa-
tisk tømning af gødningsrender, eller i manuel tømning dagligt 
 
Stald 1.1.3 
Dette staldafsnit er et nyt staldafsnit, som etableres for at udvide antallet af minktæver 
Svejrupløkke 2. 
Der indsættes gødningsrender med mindst 36 cm bredde, og gødningsrenderne tømmes 
manuelt 2 gange ugentligt.  
Der gælder det samme mht gødningsrendernes bredde og tømning af gødningsrender 
som i staldafsnit 1.1.1, og derfor er konklusionen, at der i alt reduceres med 0,225 kg N 
pr årstæve ift referencesystemet.  
 
Ansøger har i nedenstående afsnit begrundet tilvalgte/fravalgte teknologier, ud fra miljø-
økonomiske beregninger. Beregningerne viser, at der ikke er proportionalitet i automa-
tisk tømning af gødningsrender, eller i manuel tømning dagligt 
 
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi 
Nedenfor er der lavet en oversigt over de tilgængelige teknologier, som ansøger har lavet 
en proportionalitets beregning på. Forudsætningerne for de angivne værdier skal findes i 
baggrundsnotat (”Generelt om tekniske og økonomiske forudsætninger”, Videnscentret 
for Landbrug – Pelsdyr) tilsendt Aabenraa Kommune. Beregninger gælder for minkfarme 
på 75 - 250 DE. 
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Automatisk tømning af gødningsrender – bagskylanlæg 
Kg reduceret N/årstæve      0,30 Kg 
Kr./kg reduceret N      119 kr. 
Procent af samlet produktionsomkostning  3,1 % 
   
Automatisk tømning af gødningsrender – Vakuumsystem 
Kg reduceret N/årstæve      0,30 Kg 
Kr./kg reduceret N      129 kr. 
Procent af samlet produktionsomkostning  3,4 % 
 
Manuel tømning af gødningsrender –  2 x uge 
Kg reduceret N/årstæve      0,15 Kg 
Kr./kg reduceret N      52 kr. 
Procent af samlet produktionsomkostning  0,7 % 
 
Manuel tømning af gødningsrender –  7 x uge 
Kg reduceret N/årstæve      0,30 Kg 
Kr./kg reduceret N      149 kr. 
Procent af samlet produktionsomkostning  3,9 % 
 
Overdækning af Gylletank 
Kg reduceret N/årstæve    0,05 kg N 
Kr./kg reduceret N    1627 kr 
Procent af produktionsomkostninger   6% 
 
Samlet vurdering 
Staldafsnit 1.1.1 
Aabenraa Kommune vurderer, at staldafsnit 1.1.1 fremstår renoveret, idet både ældre 
åbne, og nyere lukkede minkhaller har opsat tagrender, så tagvand og gødning ikke 
blandes, og derudover har et lukket opsamlingssystem til gødning. Der er opsat 35 cm 
brede gødningsrender, og gødningsrenderne vil i ansøgt drift blive tømt to gange dagligt.  
I de nyere lukkede minkhaller i staldafsnittet kan der ved en fremtidig renovering instal-
leres automatisk udmugning, men miljøøkonomiske beregninger viser, at der ikke er 
proportionalitet i at etablere automatisk tømning med de nuværende forudsætninger. 
Aabenraa kommune vurderer, at der er valgt BAT indenfor staldteknologi i staldafsnit 
1.1.1. 
Staldafsnit 1.1.2 
Aabenraa Kommune vurderer, at staldafsnit 1.1.2 opfylder BAT indenfor staldteknologi, 
idet der er valgt 35 cm gødningsrender, og der er to gange ugentlig tømning af gød-
ningsrender. 
Antallet af årstæver øges ikke i etape 1, hvor velfærdsbygningen etableres, og de miljøø-
konimiske beregninger viser, at der ikke er proportionalitet i at etablere automatisk tøm-
ning af gødningsrenderne, eller daglig manuel tømning. Ved en fremtidig renovering kan 
der installeres automatisk udmugning, men miljøøkonomiske beregninger viser, at der 
ikke er proportionalitet i at etablere automatisk tømning med de nuværende forudsæt-
ninger. Aabenraa kommune vurderer derfor, at der er valgt BAT indenfor staldteknologi i 
staldafsnit 1.1.2. 
Staldafsnit 1.1.3 
Staldafsnit 1.1.3 bygges i etape 2. I staldafsnit 1.1.3 sker der en mindre udvidelse af 
antallet af årstæver på minkfarmen, idet der bygges til 800 årstæver (21% udvidelse). 
Aabenraa Kommune vurderer, at staldafsnit 1.1.3 opfylder BAT indenfor staldteknologi, 
idet der er valgt 36 cm gødningsrender, og der er to gange ugentlig tømning af gød-
ningsrender. 
I den ny lukkede minkhal kan der ved en fremtidig renovering installeres automatisk ud-
mugning, men miljøøkonomiske beregninger viser, at der ikke er proportionalitet i at 
etablere automatisk tømning med de nuværende forudsætninger. 
 
I vurderingen af alle tre staldafsnit (1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3) lægger Aabenraa Kommune 
desuden vægt på, at der ikke findes BAT-blade eller teknologiblade på staldteknologi in-
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denfor minkproduktion, men at normerne for branchen findes i de to bekendtgørelser nr. 
1428 og 1734 med tilhørende vejledning.  
 

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Der er naturlig ventilation i alle minkhaller på Svejrupløkke 2, idet der er 1-1,5 m åbning 
i alle hallers langsider, og åben overdækket kip. 
De gamle ventilatorer i pelseri (ombygget hønsestald) bruges ikke. I tørreriet (ifm. pelse-
ri) suges luft ind, som opvarmes, og fugtig luft blæses ud. Dette udkast foregår i ca. 2 m 
højde. Der er ifølge ansøger ikke lugtgener fra tørreriet. Tørreri kører i november og før-
ste halvdel af december.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for ventilation på Svej-
rupløkke 2, og vurderer ikke, at den naturlige ventilation eller udblæsning fra tørreri gi-
ver urimelige gener for omgivelserne.  
 
 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Der må ikke fremstilles foder på pelsdyrfarme, med mindre der foreligger en dispensati-
on. Foderet skal opbevares i lukkede siloer eller containere, eller i fodervogne og spande, 
som skal placeres indendørs. Foderrekvisitter skal rengøres omhyggeligt efter brug. 
 
Foderet leveres fra Sole Minkfoder A/S. Thomas Blenstrup Jensen har således ingen di-
rekte indflydelse på sammensætningen af foderet, herunder indholdet af protein og fos-
for. I branchen arbejdes på at sænke indholdet af protein i foderet, og dermed reducere 
kvælstof i både husdyrgødning og som ammoniakfordampning.  
Planer og analyser fra Sole Minkfodercentral A/S i 2007 og 2008 viser, at proteinindhol-
det i perioden uge 30 – 47 er under 32 pct. af energien, hvilket er kravet i Flexmodellen 
(jvnf. bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. nr. 1428). Dokumentation for proteinindhol-
det findes på www.danskpelsdyrfoder.dk under Foderkontrol / Sole Minkfoder A/S.  
Fodermængden varierer gennem året, med det højeste forbrug fra august til november. 
Inden udvidelse er leverancen maksimal 4500 kg/dag. Efter udvidelsen vil leverancen 
forventes maksimal at være 6600 kg/dag.  
I ansøgningen er foderforbruget opgivet til at være 214 kg pr årstæve pr år. 
 
Der opstår ingen støvgener ved foderopbevaring, da minkfoder er vådfoder. 
 
I perioden december til april leveres foder til farmen hver anden dag. I perioden april til 
december leveres der foder hver dag. Antallet af transporter ændres ikke med udvidel-
sen. Antallet af leveringer og tidspunktet planlægges af fodercentralen. 
 
Foderet opbevares udendørs i en lukket fodersilo i tilknytning til, og umiddelbart nord for 
bygning 8. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for fodring på Svej-
rupløkke 2.  
 

5.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
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I forbindelse med at Miljøstyrelsen pr. 1. august 2010 lemper DE-omregningsfaktoren for 
mink, er det aftalt, at erhvervet skal foretage en indsats i forhold til at reducere protein-
indholdet i foderet. Erhvervet har forpligtet sig til at reducerer proteinindholdet og der-
med kvælstofudskillelsen med 15% inden 2015.Erhvervet vurderer, at denne indsats 
desuden vil reducere ammoniaktabet med 16,5 % og udskillelsen af fosfor med 10,5%. 
Erhvervet vil derudover gennemføre forsøg med gylleforsuringsanlæg og andre teknolo-
gier, som på sigt kan bidrage til at reducere miljøbelastningen fra pelsdyrbrug. Erhver-
vets indsats vil blive evalueret årligt. 
 
Vurdering 
Der findes ikke BREF-dokument for mink, eller andre retningslinier for BAF mht foder på 
pelsdyrfarme. Aabenraa kommune vurderer, at det er BAT mht. foder at følge de er-
hvervsspecifikke bekendtgørelser og vejledninger, som gælder for pelsdyrfarme. Det 
vurderer Aabenraa Kommune, at Svejrupløkke 2 gør. 
 
 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
Sole Minkfoder A/S leverer minkfoder til Svejrupløkke 2 hver/hver anden dag.  
Foderet pumpes direkte fra lastbil ind i lukket fodersilo, som står udendørs i tilknytning 
til, og umiddelbart nord for bygning 8. Fodersiloen har et rumfang på 6 m3, og en højde 
på 4 m. Fodersilo er placeret på betonareal, som har afløb til en opsamlingsbrønd. Va-
skevand og evt. spildfoder opsamles i brønden, og tømmes efter behov ca. 6 gange pr år 
af maskinstation, som overfører spildevandet fra opsamlingsbrønden til gylletank. Fra 
fodersiloerne transporteres foderet ind i minkhallerne med minkfarmens eget udfodring-
sudstyr, som består af enmandsstyret knækstyret fodervogn. 
Fodervognen er udstyret med digitalt vejeudstyr, således at fodermængden til hver en-
kelt bur kan afpasses behovet. Foderplan for hver enkelt bur er på forhånd tastet ind, og 
v.hj.a. scanner udfodres den planlagte mængde.  Fodervognen placerer den planlagte 
mængde foder på redekasser/burets overside. 
Der udfodret en/to gange dagligt. Fra november til maj én gang dagligt, og fra maj til 
november to gange dagligt. Udfodringen tager i alt 1-3 timer. Udfodringen sker mellem 
kl. 7-17. 
Fodervogn og fodersilo vaskes dagligt. Fodervognen vaskes på vaskepladsen ved mød-
dingspladsen, og vaskevandet føres via afløb på møddingsplads og opsamlingstank til 
gyllebeholder. Fodersiloen vaskes på sin stationære plads ved minkhal 8. 
Ud over minkfoder leveret af Sole Minkfoder A/S, er der ikke andre fodermidler på mink-
farmen.  
 
Halm opbevares i maskinhus. Der forbruges ca. 40 tons om året til strøelse i minkburene. 
 
Korn/frø/raps opbevares i bygning mellem pelseri og stuehus. Ca. 100 tons årligt lagres 
ind efter høst; resten sælges direkte ved høst. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for foderhåndtering og 
–opbevaring på Svejrupløkke 2, og at foderhåndtering og –opbevaring sker på forsvarligt 
vis.  
 
 

5.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
Som udgangspunkt bruges der i farme uden sygdomme, hovedsaligt rent vand til rengø-
ring. Af desinfektionsmidler bruges Stalosan og hydratkalk.  
Pelsdyrhallerne rengøres 1 gang årligt. Først rengøres under bure og redekasser, idet 
eventuelt overskydende halmrester osv rives sammen og køres i gyllebeholder. Dernæst 
foregår rengøringen ved en højtryksrensning af både bure og redekasser.  
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Hvalpenet og øvrige rekvisitter rengøres ligeledes 1 gang årligt på den dertil indrettede 
vaskeplads.  
Vask af fodersilo, rekvisitter mv. forbruger ca. 75 m3 vand pr. år. Vaskevand opsamles 
og føres til gyllebeholder. 
 
Vurdering 
Ifølge § 7 i bekendtgørelse om pelsdyrfarme m.v. nr. 1428 skal der renses i, under og 
omkring burene mindst én gang om ugen. Haller, bure og redekasser skal i øvrigt rengø-
res én gang årligt. 
Ved vask af bure skal det sikres, at der ikke sker nedsivning af vand og gødningsstoffer 
fra hallerne. Såfremt mængden af vaskevand begrænses til max. 20 l pr m2, vil risikoen 
for nedsivning være begrænset, idet en sådan vandmængde kan tilbageholdes i de øver-
ste grus- og jordlag, hvorfra det fordamper. 
Der er 11.400 m2 minkhaller, dvs at vandforbruget til vask af minkhal, bure og redekas-
ser max. må være ca. 228 m3 i ansøgt drift, hvis nedsivning skal undgås. Vandforbruget 
er i det følgende afsnit opgivet til 235 m3 i ansøgt drift. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at vask af minkhaller, bure, foderrekvisitter mv foregår 
efter foreskrifterne i vejledning til bekendtgørelse 1428. Mængden af vaskevand til vask i 
minkhal uden tæt bund svarer ca. til den mængde, som i bekendtgørelse opgives som 
max. mængde, hvis nedsivning af næringsstoffer ifm vask skal undgås. 
 

5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
 
Energi  
Stuehus og pelseri opvarmes med kombineret olie og fastbrændselfyr. Vandet på mink-
farmen holdes frostfrit ved cirkulation og opvarmning fra oliefyr (forbrug 500 liter/år). 
Elforbruget på ejendommen er i dag på 42515 kwh, hvoraf ca. 15.000 kwh er forbrug til 
pelsning, 15.000 kwh til minkfarmen, ca. 8.500 kwh til gyllepumperne og ca. 4.000 kwh 
bliver brugt privat. Udvidelsen vil betyde et øget elforbrug på ca. 8.000 kwh.   
Der bruges dieselolie på farmen til de fleste af farmens maskiner. Diesel opbevares i 
godkendt dieseltank. Dieselforbruget på årsbasis er på 11.600 liter. Størstedelen af die-
selforbruget er pga markdrift. Thomas driver selv 100 ha og kører maskinstation på 
yderligere 100 ha. Udvidelsen vil betyde ca. 1.000 liter i ekstraforbrug.  
 
Vand  
Vandforsyning til minkfarmen og stuehus er fra kommunalt vandværk (Bovrup Vand-
værk). Der bruges vand til vanding af minkene og rengøring af fodersilo og farm. Vand-
ventilerne er nye og monteret således, at vandspildet er reduceret til et minimum, hvilket 
også reducerer kravet til opbevaringskapacitet af gyllen. Det totale vandforbrug er på 
2714 m3, hvoraf 140 m3 er privat forbrug, 400 m3 er til vanding af mark og 2174 m3 er 
til minkene. Ved udvidelse af dyreholdet er det forventeligt at vandforbruget stiger ca. 
850 m3, da vandforbruget pr årstæve er opgjort til ca. 0,3 - 0,4 m3 plus vand til vask af 
fodersilo, rengøring osv. Vask af fodersilo, rengøring af fodervogn bliver ikke påvirket af 
udvidelsen.  
 
                Tabel 5 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug 42.515 kWh 50.515 kWh 

Fyringsolie stuehus og pel-
seri 

0-1000 l 

(i kombination 
med stokerfyr) 

0-1000 l 

(i kombination 
med stokerfyr) 
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Fyringsolie stald (til at holde 
vandet frostfrit) 500 l 700 l 

Dieselolie til markbruget 11.600 l 12.600 l 

 
                  
                 Tabel 6 Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand til mink  inkl. 
vandspild 

1800m³ 2200m³ 

Vask af minkhaller  195 m³ 235m³ 

Rengøring af maskiner 65m³ 65m³ 

Sprøjtning, markbrug 135m³ 140³ 

Vask af fodersilo 100m³ 100m³ 

Markvanding 400m³  400m³ 

Vandforbrug beboelse 140m³ 140m³ 

I alt vandforbrug 2835m³ 3280m³ 

 
Der dyrkes jordbær til salg på Svejrupløkke 2. Jordbærmarkerne har nogle år behov for 
vanding, og vandforbruget er opgivet til 400 m3 i gennemsnit pr år. Også dette vandfor-
brug kommer fra Bovrup Vandværk. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for el- og vandforbrug.  
 

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
Energibesparende foranstaltninger: 
Vandrørene er isolerede. Vandsystemet er frostsikret. Frostsikringen er termostatstyret. 
Der er varmegenindvinding på tørreri. 
 
Vandbesparende foranstaltninger: 
Hovedparten af vandforbruget er drikkevand til minkene. Hertil kommer vand til daglig 
rengøring af fodersilo og årlig rengøring af farmen. Alle vandventiler på farmen er af ny 
type, hvor vandspillet er reduceret til et minimum.   
Vandsystemet er af cirkulationstypen, hvor der holdes et konstant tryk på ventilerne. 
Systemet giver mulighed for at opvarme vandet i frostperioder, således at dyrene er sik-
ret vandforsyning i disse perioder. Vandet opvarmes fra oliefyret i frostperioder.  
Drikkeniplerne er placeret ovenover gyllerende, så evt. vandspild opsamles. 
Alle vandventiler på minkfarmen kontrolleres regelmæssigt, og repareres så snart en 
uregelmæssighed opdages. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for vand- og energifor-
brug. Aabenraa Kommune vurderer, at Svejrupløkke 2 lever op til ”god praksis” i bran-
chen mht. vand- og energibesparende foranstaltninger, og at BAT dermed er opfyldt.  
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5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
 
Spildevand til gyllebeholder 
• vaskevand fra rengøring af minkhaller, bure, hvalpenet, foderrekvisitter, mv 
• drikkevandsspild 
Spildevand fra driftsbygningerne, og fra møddingsplads/vaskeplads føres til gyllebehol-
der. På vaskeplads/møddingsplads er afløb til opsamlingsbeholder (ajletank), hvorfra 
spildevand og gødningsvand pumpes videre til gylletank. Type og mængder af spildevand 
er opgivet i tabel 7. 
Marksprøjten bliver rengjort på vaskeplads. 
 
Sanitært spildevand: 
Sanitært spildevand stammer fra stuehus. I forlængelse af stuehuset er mandskabsrum 
med bad og toilet. Sanitært spildevand fra stuehus og mandskabsrum er tilknyttet det 
offentlige kloaksystem. 
 
Tag- og overfladevand fra befæstede arealer 
• driftsbygninger (der er tagrender på alle minkhaller) 
• befæstede arealer 
• stuehuset 
 
Tabel 7. Spildevand og regnvand  

Spildevandsty-
per 

m³ /år 
før udvi-
delse 

m³ /år 
efter 
udvidel-
se 

Afledes til 
Renseforanstalt-
ning 

Drikkevandsspild  100 120 Gylletank Ingen 
Rengøringsvand 
til rengøring af 
bure 

195 235 Opsamles ikke Fordamper 

Vaskevand fra 
vaskeplads  65 65 

Opsamlings-
tank/gylletank Ingen 

Regnvand fra 
vaskeplads  

100 100 Opsamlings-
tank/gylletank 

Ingen 

Regnvand fra 
befæstet areal  

350 700 Forsinkningsbassin Forsinkningsbassin 

Vaskevand fra 
rengøring af fo-
dersilo  

100 100 
Opsamlings-
tank/gylletank Ingen 

Regnvand fra 
møddingsplads  

10 10 
Opsamlings-
tank/gylletank 

Ingen 

Sanitært spilde-
vand 140 140 

Afledes til kommunalt 
kloaksystem 

Kommunalt rense-
anlæg 

Tagvand på 
bygninger med 
tagrende 

4885 6878 Forsinkningsbassin Forsinkningsbassin 

 
 
Mængder af tagvand og regnvand til forsinkelsesbassin: 
Før udvidelse: 6860 m2 x 0,712 m regn/år = 4885 m3  
Efter udvidelse: 9660 m2 x 0,712 m regn/år = 6878 m3 
 
Dræning imellem hallerne må ikke etableres uden tilladelse til afledning af spildevand 
efter miljøbeskyttelsesloven. På Svejrupløkke er der ikke længere dræn imellem de ældre 
minkhaller. Disse dræn er sløjfede. I stedet ledes tagvand og regnvand fra befæstede 
arealer i lukkede rør til forsinkelsesbassinet. Herfra nedsiver vandet langsomt i jorden. 
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Der skal indsendes en ansøgning om afledning af tagvand og vand fra befæstede arealer 
til forsinkelsesbassin, når ansøger udvider tagvandsarealet og det befæstede areal. Tag-
vand er ikke at regne som spildevand, men spildevandsafdelingen i Aabenraa Kommune 
skal bl.a. sikre sig, at udvidelsen af afledt vand i forsinkelsesbassinet kan rummes i inde-
værende tilladelse om afledning af tagvand. Ansøgning skal indsendes til spildevandsaf-
delingen i Aabenraa Kommune. 
Der er en spildevandstilladelse på Svejrupløkke fra 2006. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for spildevand på Svej-
rupløkke 2, og at spildevandet håndteres på forsvarlig vis. 
 

5.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
 
Tabel 8 Kemikalier og medicin 
Type Opbevaringssted Maksimalt oplagret mængde 

Pesticider 
Indendørs i kemikalie-
rum 

1000 liter 

Vaskemidler (f.eks. 
vaske-/rengørings-
/desinfektionsmidler)  

Kemikalierum 50 liter 

Smøreolie og fedtpro-
dukter 

Maskinhus 150 liter olie og 5 kg fedt 

Handelsgødning Ikke aktuelt 
Afhentes direkte hos foderstof-
forretning 

Medicin 
Køleskab i 
mandskabsrum Max. 1 kg 

Midler til fluebekæm-
pelse, larvicid, mv Kemikalierum 1 kg 

 
Som udgangspunkt bruges ikke vaskemidler på farmen. Haller, bure, fodersilo, mv ren-
gøres med rent vand. 
 
Af desinfektionsmidler bruges Stalosan og hydratkalk. 
 
Midler til fluebekæmpelse opbevares i kemikalierum 
 
Pesticider opbevares i indendørs i aflåst kemikalierum, som findes i mellembygning mel-
lem pelseri og maskinhus. Pesticider opbevares i kummefryser på fast bund uden afløb. 
  
Påfyldning af sprøjtemidler foregår på vaskeplads med fast bund med opsamling af spild 
(møddingsplads fungerer også som vaskeplads). Vask af sprøjte sker ligeledes på vaske-
plads.  
Der er et begrænset brug af kemikalier på farmen. Tom emballage samt rester leveres til 
firma som aftager restprodukterne. Restprodukterne opbevares i container i maskinhus.  
 
Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler må ikke ske ved direkte op-
sugning fra søer, vandløb eller brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb til 
dræn eller vandløb. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for kemikalier og medi-
cin, og at disse håndteres og opbevares på forsvarlig vis. 
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5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
 
Farligt affald: 
Olie- og kemikalieaffald: 
Der er begrænset brug af kemikalier på farmen. Tom emballage samt rester leveres til 
firma som aftager restprodukterne. Restprodukterne opbevares i container i maskinhus. 
Pesticider oplageres i kemikalierum. 
Eventuel spildolie opbevares i tønder og afhentes/leveres til godkendte firmaer. Ved 
service af rullende materiel tager servicefirmaerne oftest spildolieprodukterne med 
retur. 
Ansøger skal til enhver tid kunne dokumentere, at farligt affald er afleveret retmæssigt. 
 
Andet affald: 
Døde dyr: 
Selvdøde dyr i løbet af året opbevares i fryser til senere pelsning eller i lukket container 
til senere afhentning af destruktionen. Der føres lister over dødsfald. Listerne opbevares 
på kontoret. Levering af kroppe og fedt til godkendt virksomhed er koncentreret til pels-
ningsperioden i november – december og ultimo marts. I pelsningstiden står container 
med døde dyr på møddingsplads. Fryser med døde dyr står i pelseribygning. 
 
Fast affald: 
Svejrupløkke 2 har en containerordning med fragtmand Knud Erik Heisel, som opstiller 
og afhenter container med brændbart affald. 
 
Liste over affaldskoder og mængde er vedlagt ansøgning. 
 
Tabel 9. Affald 

Affaldstype 
Opbevarings-
sted Transportør Modtageanlæg 

Mæng-
der pr år 

EAK-
kode 

ISAG-
kode 

Farligt affald       

Spildolie 
Maskinhus i 50 
liters olietønde 

Ansøger 
eller Shell 

Genbrugssta-
tion eller Shell 

0-100 L 
13.02.0
8 

06.01 

Olie- og 
brændstoffiltre Maskinhus 

Service-
montør ta-
ger dem 
med efter 
skift 

 0-5 Kg 
16.01.0
7 06.05 

Rester af be-
kæmpelses-
midler 

Kemikalierum 
ved pelseri 

 
Genbrugssta-
tion 

0-5 Kg 
20.01.1
9 

05.12 

Medicinrester 

Har normalt 
ingen rester. 
Ellers køleskab 
i 
mandskabsrum 
indtil dyrlæge 
tager det med  

 
Dyrlæ-
gen/genbrugss
tation 

0-2 kg 
18.02.0
8 05.13 

Kanyler i sær-
lig beholder 

Lille lukke be-
holder i kemi-
kalierum 

Afleveres til 
dyrlæge 

Dyrlægen Max 1 kg 18.02.0
2 

66.00 

Batterier – alle 
typer  Maskinhus.  

Lægges 
sammen 
med dagre-
novation, 
som afhen-

Kommunal-
ordning 0-50 Kg 

20.01.3
3 77.00 



 

 

38

tes hver 2. 
uge. 

Andet affald       
Tom emballage 
(papir/pap) 

Container ved 
pelseri  

Knud Erik hei-
sel Ca 50 Kg 

15.01.0
1 50.00 

Tom emballage 
(plast) 

Container ved 
pelseri  

Knud Erik hei-
sel 0-50 Kg 

15.01.0
2 52.00 

Lysstofrør og 
elsparepærer 

Maskinhus. 
Meget lille for-
brug 

 Genbrugsplads 0-10 stk 
20.01.2
1 

79.00 

Jern og metal, 
tomme olie-
tromler og 
olietanke 

Maskinhus i 50 
liters tønde  Genbrugsplads 0-5 stk 

02.01.1
0 
15 01 
04 

56.20 
 

Tomme medi-
cin- og vacci-
neglas 

I kemikalierum  Genbrugsplads Max 100 
stk 

15..01.0
7 

51.00 

Paller Maskinhus  Genbrugsplads 0-10 stk 
15.01.0
3 62.00 

Asbestplader  Har ingen   Max  
17.06.0
5 75.00 

Døde dyr og 
pelsede kroppe 

Opbevares i 
fryser. I pelstid 
i container på 
vaskeplads 

Daka Daka 
32160 
kg 

02.01.0
2 66.00 

 
 
 
 
Vurdering 
 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Tabel 9 er ikke en anmeldelse af farligt affald.  
Desuden skal al farligt affald sorteres i separate beholdere og afleveres til godkendte 
modtagere. Dette skal kunne dokumenteres overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaf-
felse af affald skal altid ske efter Kommunens regulativer. 
 
Ved transport af affald skal transportør (ansøger eller andre) sikre at transporten sker på 
en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at den ikke er til gene eller fare 
for omgivelserne. 
 
Ifølge bekendtgørelse nr 1428 § 10 skal døde dyr samt kroppe og fedt fra pelsning opbe-
vares i lukkede containere, der skal afleveres til destruktionsanstalt mindst én gang om 
ugen. Alternativt kan disse opbevares i en fryser indtil afhentning. I vejledning tilhørende 
bekendtgørelse nr. 1428 anbefales det, at materiale, som anvendes til opsugning af fedt-
stoffer opbevares i lukkede containere. Ligeledes anbefales det i vejledning at placere 
containere med døde dyrekroppe, fedt fra pelsning og materiale til opsugning af fedtstof-
fer mindst 10 m fra nærmeste bygning pga. brandfare. 
Skindene skrabes ikke på Svejrupløkke, og derfor opbevares fedt fra skrabning ikke på 
Svejrupløkke 2. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for affald og affalds-
håndtering på Svejrupløkke 2, og at det kan ske på forsvarlig vis, når kommunens af-
faldsregulativ følges.  
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5.9.2 BAT affald 

Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det er BAT af følge de generelle regler, Aabenraa Kom-
munes affaldsregulativ, og Bekendtgørelse om Pelsdyrfarme mv. Aabenraa Kommune 
vurderer, at det sker på Svejrupløkke 2.  
 

5.10 Olie 
Redegørelse 
 
Tabel 10: Olietanke 

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til 
fyringsolie 2 aktive 

I minkhal 
11 

og ved fyr-
rum 

1200 l 

1225 

2007 

2007 

005535-1 

09r12869 

01-
5323 

55-
5820 

Olietank til 
dieselolie 

1 aktiv maskinhus 1800l 2003 132449 01-
5323 

Olietank til 
spildolie 

1 maskinhus 50 l    

Mobiltank nej      

 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e), samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at olietanke skal stå på støbt bund. Når dette forhold er 
bragt i orden på Svejrupløkke 2, vurderer Aabenraa Kommune, at olie opbevares og 
håndteres på forsvarlig vis. 
 
 

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Gyllesystemet 
Gyllesystemet er med bagskyls anlæg som er udstyret med to pumper. Den ene pumpe 
(bagskylspumpen) er placeret på i gyllebeholderen på et hæve/sænke wire system, såle-
des der via et trykrør (oftest 110 mm) pumpes tynd gylle til enden af et jordrør (oftest 
250 mm). Jordrøret er forbundet med gødningsrenderne under burene via faldstammer, 
og de har fald frem mod en tør opstillet pumpe. Efterhånden som renderne tømmes via 
faldstammen til jordrøret, vil gyllestrømmen fra bagskylspumpen skylle gyllen til den tør 
opstillede pumpe. Umiddelbart før den tør opstillede pumpe er der placeret en ekstra 
faldstamme, hvori der er indstalleret to elektroder af forskellig længde samt en svøm-
mer. Når gyllen når op over de to elektroder sker der en kortslutning og en styrestrøm 
bevirker at gyllen bliver pumpet videre til gyllebeholderen. Når gyllen igen er under elek-
troderne stopper denne pumpe igen. Hvis den tør opstillede pumpe af en eller anden 
grund ikke starter, sikrer svømmeren at bagskylspumpen stopper. Dette system har altså 
en stor sikkerhed for at der ikke kan ske fejlpumpning af gylle fra gyllebeholderen. 
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Ved utilsigtet åbning af fodersilo vil foderet blive opsamlet på fast plads under silo, og 
herfra løbe i opsamlingsbrønd.  

Instruks ved udslip af gylle, kemikalier, mv 

Ved større udslip kontaktes alarmcentralen på telefon 112. Ved mindre udslip kontaktes 
kun miljømyndighederne i Aabenraa Kommune. 

Der er tale om et relativt fladt terræn og der er ikke umiddelbar risiko for, at gyllen 
strømmer til grøfter eller vandløb. Ved udslip af gylle kontaktes Maskinstation på tlf. 
7468 0287. Herfra rekvireres nødvendigt materiel i form af slamsuger og rendegraver 
eller gummiged. 

Instruks i beredskabsplan: 

• Forsøg opdæmning for at undgå, at det løber til omgivelserne. 

• Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer ol. afhængig af mængden 
og art.  

• Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sam-
men med kortmaterialet 

• På ejendommen findes der kun lidt materiel, som evt. kan anvendes for at afhjæl-
pe situationen. Kontakt Maskinstation for at rekvirere det nødvendige materiel. 

Små udslip kan opsuges med savsmuld eller kattegrus, som står i maskinhus/ved værk-
sted/ved kemikalierum. Spildet afleveres sammen med savsuld/kattegrus som farligt 
affald. 

 

Strømsvigt 

Alle minkhallerne er uden mekanisk ventilation, hvorfor en strømafbrydelse i første om-
gang ikke har betydning for minkenes velfærd. Strømafbrydelse vedrører cirkulation af 
vand på farmen, hvilket især er kritisk i varme perioder. Normalt vil dyrene kunne klare 
sig uden vand i 4 - 6 timer. 

5.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

 
Beredskabsplan er vedlagt ansøgning om miljøgodkendelse på Svejrupløkke 2. 
 
Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabs-
planen. Beredskabsplanen skal foreligge på et sprog, som alle medarbejdere forstår. 
Beredskabsplanen skal ajourføres løbende, og mindst én gang årligt. 

 
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. 
 
Beredskabsplanen for husdyrbruget fremgår af bilag 1.8. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for beredskab i forbin-
delse med evt. driftsforstyrrelser og uheld. 
Aabenraa Kommune vurderer, at det er BAT mht driftsforstyrrelser og uheld at udarbejde 
og ajourføre en beredskabsplan for minkfarmen på Svejrupløkke 2. 
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6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
Gødningsproduktionen pr årstæve udgøres af produktionen fra den pågældende tæve 
samt produktionen fra uparrede tæver, avlshanner og producerede hvalpe (ca. 5,4 pr 
parret tæve i gns.)  
 
Tabel 11 Produceret husdyrgødning 

Dyretype Gødningstype 

Mængde 

 Efter 

Flydende Fast 

Minktæver Flydende 2632 m3  

Minktæver Fast gødning  400 m3 

Sum  2632 m3 400 m3 

 
Beregning af gødningsmængde: 
En årstæve= 0,56 m3 gylle/år (norm), men i praksis på Svejrupløkke 2 ca. 0,4 m3/år. 
Der produceres mink i lukkede haller på Svejrupløkke 2, hvor der ikke bliver opsamlet 
slagregn mv i gødningsrenderne. Derfor er gyllemængden på Svejrupløkke i praksis ca. 
0,3-0,4 m3 pr årstæve. I kapacitetsberegningen er regnet med normen på 0,56 m3 pr 
årstæve.  
 
4700 årstæver x 0,56 m3 = 2632 m3 
 
Halm fra under burene opsamler urin og gødning, som afsættes udenfor opsamlingsarea-
let (udenfor gødningsrenden, som rækker 30 cm ind under buret). Arealet under burene 
skal p.g.a. fluebekæmpelse renses op og fjernes én gang ugentligt. Hvis der ikke er flue-
gener for omgivelserne, kan man dog nøjes med at fjerne halmen én gang om måneden 
fra 1. maj til 1. november, og resten af året hver anden måned, hvilket er praksis på 
Svejrupløkke 2. Halm og andet oprenset materiale fra under burene, skal føres til gød-
ningslager. 
Halm med næringsstoffer bliver på Svejrupløkke 2 dels brugt til flydelag i gyllebeholder, 
og dels opsamlet på møddingsplads. Halmmængde er maksimalt ca 400 m3, afhængig af 
halmkvalitet. Halm kan opbevares både i gylletank og møddingsplads. 
 
Udbringning sker ved slangeudlægning og nedfældning. Gylle og halm fra møddingsplads 
bliver udbragt af maskinstation. 
 
Gylletransport foregår ad mindre veje i området. Til de omkringliggende marker køres 
direkte fra gylletank via marker/markveje. Bilag 1.3 viser transportveje for gylle fra Svej-
rupløkke 2. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for gødningsmængde 
og type. 
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6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
 
 
Tabel 12 Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning, ansøgt drift 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-anlæg 

Opført 
år 

Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Eksisterende 
gyllebeholder 
(1.1.4) 

800 Fastmonteret el-pumpe 1989 Naturligt 
flydelag 

30 30 

Eksisterende 
gyllebeholder 
(1.1.5) 

2355 

Ingen fastmonteret pum-
pe. Maskinstation suger 
gylle op med læssekran 

ved udbringning. 

2006 
Naturligt 
flydelag 

70 70 

I alt 3155    100 100 

 
 
Gyllebeholderne tilføres 2632 m3 gylle årligt, og ca. 395 m3 regn- og vaskevand, som 
føres til gyllebeholderne. I alt 3027 m3. 
 
Der er kapacitet til opbevaring af 12,5 måneders gylle og vaskevand i gyllebeholderne. 
 
Gyllebeholder 1.1.4 har fået udført beholderkontrol 1. oktober 2009. 
Gyllebeholder 1.1.5 skal have beholderkontrol senest i 2016. 
 
Ved miljøtilsyn den 10. december 2009 henstillede Aabenraa Kommune til, at det dykke-
de indløb i gyllebeholder 1.1.5 blev forlænget til ca. 40 cm over gyllebeholderens bund, 
idet det dykkede indløb ikke var langt nok nede. 
Dette forhold er ifølge ansøger efterfølgende blevet bragt i orden.  
 
Flydelaget skal holdes tæt, for at undgå øget ammoniakfordampning, og øgede flue- og 
lugtgener. 
Kontrol og registrering af flydelag på gyllebeholderne sker en gang om måneden, og der-
udover efter behov (efter omrøring, udbringning, kraftig blæst, mv) på skema jf. regler-
ne om kontrol af flydelag. Skemaet opbevares på minkfarmens kontor. 
 
Der opbevares ikke gødning på anden ejendom, eller leveres til biogasanlæg, gødnings-
behandlingsanlæg eller gødningsopbevaringsanlæg.  
 
Vurdering 
Der skal foretages daglige tjek og løbende service af gyllebeholderne efter behov.  
Gyllen i gyllebeholderne må kun omrøres umiddelbart før udbringning af gylle og ved 
retablering af flydelag. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for opbevaring af fly-
dende gødning, og at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på Svejrupløkke 2.  
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6.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Redegørelse 
Møddingspladsen på Svejrupløkke 2 er lavet med fast bund og afløb, som opsamler til 
opsamlingstank (gl. ajlebeholder). Der opsamles ifølge ansøger ca. 20 tons halm med 
gødningsrester årligt på møddingspladsen. 
Møddingspladsen er ca. 17 x 14 m, og er mod nord, vest og syd afgrænset af mød-
dingsmur på over 1 m.  
Ajlebeholderen kan rumme 20 m3, og indholdet pumpes videre til gyllebeholder 1.1.4 ca. 
4 gange årligt. 
 
 
Tabel 13. Opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning, ansøgt drift 

Anlæg 
Kapaci-
tet i m³ 

Afløb til 
Opførel-
sesår 

Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Møddingsplads 
(1.1.6) 

100 
tons 

Ajlebeholder, 
hvorfra der 

pumpes vide-
re til gyllebe-

holder  

1986 

Halm med 
gødnings-

rester 
overdæk-
kes med 
sort pla-

stik 

100 100 

I alt 
100 
tons  

 
 100 100 

 
Vurdering 
Opsamlingstanken er ikke opgivet som gødningslager i ansøgningen. Dvs. at opsamlings-
beholderen skal tømmes efter hver tilførsel af gødningssaft/vaskevand. Det er i princip-
pet dagligt, men kan dog udskydes til der er opsamlet max. 20 m3 i opsmlingsbeholder.  
Afløbet fra møddingspladsen skal være dimensioneret, så der kan afledes en vandmæng-
de pr time svarende til 100 mm nedbør. 
Overfladevand fra omkringliggende arealer og tagvand må ikke kunne løbe ind på mød-
dingsarealet. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for opbevaring af fast 
gødning, og at det, med de beskrevne forudsætninger, kan ske på forsvarlig vis.  
 
 

6.3.1 BAT opbevaring af flydende og fast husdyrgødning 

Redegørelse 
 
BAT med hensyn til gødningsopbevaring er jf. referencedokumentet for bedste tilgænge-
lige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF). 
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) 
• beholderens bund og vægge er tætte 
• der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør 
• gyllen kun omrøres umiddelbart før tømning 
• beholderen er overdækket med naturligt flydelag (sikres ved at tilsætte halm efter 

hver tømning) 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at BAT mht opbevaring af husdyrgødning er opfyldt. 
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6.4 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.4.1 Generelt 

Redegørelse 
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 og planternes udbytte.  På Svejrupløkke 2 udbringes 90-
92% af gyllen i foråret og ca 8-10 % i efteråret. Den faste del (halm med gødningsre-
ster) udbringes med gødningsspreder på sort jord, og nedbringes senest 6 timer efter. 
Både gyllekørsel og møgspredning foretages af maskinstation. 
Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er ud-
bragt gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør).  
Ved udbringning på sort jord, kan der ikke anvendes nedfældning på Svejrupløkke 2, da 
en stor del at udbringningsarealerne er lerjord, som nuværende nedfældningsudstyr ikke 
kan komme ned i. I stedet udlægges gyllen ved slangeudlægning, som umiddelbart efter 
nedbringes. Herved mindskes ammoniakfordampning og lugtgener pga. mindre fordamp-
ning.  
Fra 1. januar 2011 skal gylle nedfældes på sort jord og græs. Da problemet med lerjord 
ikke er specifikt for Svejrupløkke 2, men gælder alle bedrifter med stiv lerjord, formodes 
det, at problemet enten løses teknisk med kraftigere udstyr, eller gennem administratio-
nen af lovgivningen. 
Det er en maskinstation, der står for at køre husdyrgødningen ud. Det tilstræbes, at 
gødningen udbringes, hvor udnyttelsen af kvælstoffet er mest optimal.  For at forhindre 
kvælstoftab, bliver der ikke udbragt husdyrgødning i højt solskin, eller forud for varslet 
kraftig nedbør, 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 vandløbene. 
 
Ved bestilling af maskinstation (typisk en uge før udbringning) sendes en SMS til alle 
berørte naboer. Dette gentages dagen før udbringning, sådan at ansøger sikrer at alle 
naboer er bekendt med at der udbringes gylle. 
 

6.4.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

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

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

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

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

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for udbringning af hus-
dyrgødning fra Svejrupløkke 2. 
Mht. BAT vurderer Aabenraa Kommune, at den generelle regulering, som Svejrupløkke er 
underlagt, kan betragtes som BAT. 
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 
Redegørelse 
De største potentielle gener for naboer vil være fra lugt, fluer og transport.  
Lugten stammer fra staldene og fra opbevaringsanlæggene (gyllebeholderne), og fra ud-
bringning af gylle. 
 
Man skelner mellem vedvarende lugtkilder og periodiske lugtkilder. De vedvarende hidrø-
rer fra dyrene i staldene og fra anlæg til opbevaring af husdyrgødning. De periodiske 
stammer primært fra udkørsel af husdyrgødning. 
 
Vedvarende lugtkilder 
 
Anlæg  
Lugt fra minkhaller stammer især fra gødning og urin afsat i gødningsrender og på gulv 
under burene. Den åbne overflade i gødningsrenderne afgiver både lugt og ammoniak. 
Lugt- og fluegener, og ammoniakfordampning formindskes ved udmugning (tømning af 
gødningsrender). 
  
Opbevaring af husdyrgødning  
Overdækning af gyllebeholder og halm på møddingsplads er vigtige foranstaltninger til 
begrænsning af lugt- og fluegener. Gyllebeholderne på Svejrupløkke 2 har ikke fast 
overdækning, og det er derfor at største betydning, at det naturlige flydelag er tæt, og 
uden sprækker eller åbne gylleoverflader. Halm med gødningsrester på møddingspladsen 
skal holdes overdækket med tæt og uigennemtrængeligt materiale. 
 
Lugtens udbredelse afhænger af anlæggets geografiske placering og den fremherskende 
vindretning, antal mink på stald og om der er andre husdyrbrug i nærheden, som bidra-
ger til lugten (kumulation). 
I Danmark er den fremherskende vindretning fra vest mod øst, og nabobebyggelser  be-
liggende øst for lugtafgivende anlæg er derfor mere udsatte end tilsvarende beboelse 
vest for anlæg. 
 
Periodiske lugtkilder 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Lugt fra udbringning af gylle afhænger af flere parametre: 
Lugt fra udbringning af gylle øges i varmt og luftigt vejr, og formindskes i stille gråvejr 
med efterfølgende regn. Nedfældning af gylle mindsker lugten, hvis gyllen kan komme et 
godt stykke ned i jorden.   
Fast gødning (halm med gødningsrester) er der kun mindre mængder af på Svejrupløkke 
2. Ved udbringning skal gødningen nedbringes, dvs. enten nedpløjes eller nedharves, 
inden 6 timer efter udbringning. Det er med til at minimerer tidsrummet med evt. lugt-
gener. 
 
Generelt gælder, at ofte opleves lugtgener som mindre generende, hvis naboer og om-
kringboende bliver varskoet før udbringning af gylle/gødning, og hvis landmanden er ind-
stillet på at tage størst mulig hensyn ved udkørsel: f.eks.  

• undgå at køre gylle ud efter kl. ca. 18, og i weekenden/på helligdage  
• opsamle evt. spild på landeveje så hurtigt som muligt, og senest ved arbejdsda-

gen slutning  
• undgå at udbringe gylle på f.eks. konfirmationsdage eller andre store festdage i 

nabolaget  
• mv.   

 
Beskyttelsesniveauet 
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Beskyttelsesniveauet for lugt fra pelsdyrfarme er reguleret af ”Bekendtgørelse om pels-
dyrfarme m.v. nr 1428 af den 13.12.2006”. 
 
Af denne bekendtgørelse § 3 stk 2 fremgår, at afstanden fra Svejrupløkke 2 (farme med 
under 10.000 minktæver) til nærmeste nabobeboelse skal være mindst 100 m, og af-
standen til  

• Byzone eller sommerhusområde 
• Områder, der i kommuneplanens rammedel er udlagt til byzone eller sommerhus-

område  
• Områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og 

erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, in-
stitutioner eller lignende 

skal være mindst 200 m. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at beboere kan blive påvirket af minkfarmen i et konse-
kvensområde for lugtemission på 200 m. Konsekvensområdet fremgår af bilag 2, og alle 
indenfor konsekvensområdet har fået udkastet til miljøgodkendelse sendt i høring. Aa-
benraa kommunes vurdering er begrundet i MKN – afgørelse j.nr. 130 – 00344, hvor 
MKN afgør at indenfor det beregnede konsekvensområde, har det erfaringsmæssigt vist 
sig, at lugt kunne registreres. Når pelsdyrbekendtgørelsen opererer med en afstand på 
200 m til byzone vurderes det således, at indenfor 200 m vil lugt kunne registreres.  
 
Afstandskravet på 100 m til nærmeste nabobeboelse er overholdt, idet ansøger har an-
søgt om at bygge nye minkhaller i en afstand af 102 m fra Sønderborgvej 204. 
Bovrup ligger ca. 1,5 km øst for anlæg på Svejrupløkke 2, og afstandskravet på 200 m er 
dermed også overholdt. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at lugtgener fra minkfarme reguleres af ”Bekendtgørelse 
om pelsdyrfarme m.v. af den 13. december 2006”. Denne bekendtgørelse definerer af-
standskrav på henholdsvis 100 og 200 m ”ved ændring, der medfører gener for omgivel-
serne samt etablering og udvidelse af pelsdyrhaller til andre pelsdyr end ræve, og for 
farme med under 10.000 tæver”. Aabenraa Kommune vurderer, at afstandskravene er 
overholdt.  
I øvrigt vurderer Aabenraa Kommune, at ændringen fra én ugentlig tømning af gødnings-
render (nudrift) til to ugentlige tømninger (ansøgt drift) alt andet lige vil reducere lugt-
generne fra Svejrupløkke 2. 
Forekommer der, efter Aabenraa Kommunes vurdering, lugtgener på trods af at af-
standskravene er opfyldt, kan Aabenraa Kommune give påbud om lugtreducerende for-
anstaltninger. 
 
 

7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Generel forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr 
Aabenraa Kommune forventer, at der sker generel forebyggelse af skadedyr.  
Forebyggelse af gnavere, først og fremmest rotter, sker bl.a. ved at der holdes rent og 
ryddeligt, bl.a. langs bygningernes fodmure, og ved at undgå frit tilgængeligt oplag af 
foder og halm. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, så der ikke opstår risiko 
for tilhold af skadedyr (rotter mv.). 
Kasseret foder, halm og organisk affald skal fjernes. Gødningsrester og foderspild i stal-
dene skal ligeledes fjernes regelmæssigt. Konstateres der rotter på en ejendom, skal 
kommunens tekniske forvaltning kontaktes.  
Rotter og andre gnavere kan bekæmpes direkte med fælder eller udlæggelse af gift (ke-
misk bekæmpelse).  
Kemisk bekæmpelse af rotter må kun foretages af autoriserede personer eller deres an-
satte.  
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Alle ejendomme på landet får besøg af den kommunale rottebekæmpelse hvert år.  
 
På minkfarme er det næsten udelukkende ”den lille stueflue”, der forårsager fluegener. 
Fluelarverne lever og udvikler sig i gødningen fra minkene. Får fluerne lov til at yngle 
uforstyrret i gødningen under burene, kan de opformere sig, og blive et alvorligt pro-
blem. 
Gødningsrender er med til forebygge fluer, især ved hyppig udmugning. I minkhaller med 
gødningsrender kan man nøjes med at fjerne spildhalm under burene én gang om måne-
den (og hver anden måned i vinterhalvåret). Men ugentligt bør man fjerne den gødning, 
som havner ved siden af renderne. 
Larvebekæmpelsesmidler (larvicider) er et vigtigt supplement til forebyggelse. Larvicid 
udvandes under burene nogle dage efter, at halm og gødning er fjernet. Optimale tids-
punkter til behandling er maj/juni og august/september. 
Larvebekæmpelsesmidlerne forhindre larverne i at udvikle sig til voksne fluer.  
 
Kemiske bekæmpelsesmidler skal være godkendt af miljøstyrelsen (www.mst.dk). 
 
Fluebekæmpelse på Svejrupløkke 2 
De forebyggende foranstaltninger ved fluebekæmpelse består hovedsaligt i at forhindre, 
at fluerne klækkes i gødning og sand under burene. Fluer bekæmpes på Svejrupløkke 2 
efter reglerne i Pelsdyrbekendtgørelsen, hvor det fremgår at rensning under burene sker 
en gang pr måned. Derudover kontrolleres for pubber i sandet under burene mindst 1 
gang pr år. Der bliver behandlet med et larvicid to gange pr år i maj/juni og au-
gust/september. Desuden strøs der hydratkalk under burene med jævne mellemrum.  
 
Rottebekæmpelse på Svejrupløkke 2 
Rotter bekæmpes ved en aftale med godkendt firma. Firmaet sætter rottekasser op langs 
bygningerne, i alt ca. 10 stk, og firmaet registrerer hvilke rottekasser, der bliver besøgt, 
og genopfylder kasserne med rottegift efter behov. Firmaet besøger Svejrupløkke 2 fire 
gange årligt. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for skadedyrsbekæm-
pelsen på Svejrupløkke 2, og at skadedyrsbekæmpelser sker efter retningelinierne fra 
Skadedyrslaboratoriet.   
 

7.3 Transport  
Redegørelse 
Til- og frakørsel sker ad Svejrupløkke (fodertransport), og ad Sønderborgvej (gylletrans-
port). 
 
Tabel 14. Transporter 

Transporter 
Før udvidelse 
antal/år 

Efter udvidelse 
antal/år 

Foder 288 288 
Fyringsolie/brændstof 6 7 
Afhentning af skind 7 7 
Afhentning af døde 
mink 3 4 

Diverse sækkevarer 
mv. 4 4 

Gyllekørsel 90 105 

Dagrenovation 
26 (hver anden 
uge)  

26 (hver anden 
uge) 

Maksimalt i alt 398 415 
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Derudover kommer markarbejde, transport i forbindelse med såning, høst m.v. og trans-
port med mindre biler og personbiler. 
 
Fodertransporter: 
Fodermængden varierer gennem året med det højeste forbrug fra august til november. 
Foderet leveres af Sole Minkfoder A/S med lastbil/tankbil. 
Perioden; 1/3 – 18/4 2010 produceres der 4 dg; man, ons, fre, lør = 7 uger x 4= 28 
Perioden 19/4 – 9/5 2010 produceres der; 6 dage, ej søndage. = 3 uger x 6= 18 
Perioden 10/5 – 7/11 2010 produceres der; 7 dage. 26 uger x 7 = 182 
Perioden 8/11 – 5/12 2010 produceres der 6 dage, ej søndage 4 uger x 6 = 24 
Perioden 6/12 – ultimo feb. 2011 produceres 3 dg. Man, ons, fre. 12 uger x 3 = 36 
Total =      288 ialt 
 
Gylletransporter: 
Antallet af gylletransporter øges proportionalt med udvidelsen. Gylletransporter foregår 
hovedsagligt om foråret i marts-maj måned. Gylletransporter på over 10 km (de fjerne-
ste udbringningsarealer i Sønderborg Kommune) foregår med lastbil. Gylletransporter til 
de sydlige udbringningsarealer foregår syd om Bovrup, og ad Kidingvej.  
En enkelt mark (35) ligger i tilknytning til  landsbyen Adsbøl i Sønderborg Kommune. 
Den samlede bebyggelse Svejrup passeres, når gyllen transporteres til de nordlige ud-
bringningsarealer.  
 
Vurdering 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler. Ansøger opfor-
dres til kun at transportere gylle gennem Svejrup på hverdage i tidsrummet kl. 8.00-
18.00. 
Antallet af transporter stiger med ca. 4%. 
Aabenraa Kommune vurderer, at transportmønstret og antallet af transporter ikke vil 
blive ændret væsentligt ifm. udvidelsen på Svejrupløkke 2. 
 

7.4 Støj 
Redegørelse 
Støjkilderne på Svejrupløkke 2 stammer fra den almindelige transport og maskiner på 
minkfarmen.  
 
I pelsningssæsonen i november/december og sidst i marts er støjkilden hovedsagelig en 
kompressor, som kører. Den største støjkilde i et pelseri er skrabeautomaten, men ansø-
ger skraber ikke selv, hvorfor der ikke er støj herfra på Svejrupløkke 2. Ventilation i tør-
reri afgiver ifølge ansøger ikke støj. Alt maskineri er placeret indendørs i isoleret rum, og 
støjpåvirkningen for omkringboende er meget lille.  
 
Ændringerne i støjkilderne efter udvidelsen er begrænset til de få ekstra transporter med 
gylle og halm og lidt længere daglig kørsel med fodermaskinen på minkfarmen. Ligeledes 
forlænges pelsningsperioden med nogle få dage. 
 
Tabel 15 Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Ventilationsafkast På pelseri  
November/december 

og marts i dagti-
merne 

Fodringstider I minkhaller og ved fodersilo Dagligt 7-17 

Udkørsel af husdyrgødning  
Marts-maj og septem-
ber/oktober/november 

I dagtimerne 

Foderbil Næsten dagligt Kl. ca. 10 
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Pelseri Bygning b på oversigtskort 
November/december 

og marts kl. 7-18 

 
Vurdering 
 
Beliggenheden af landbruget Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa 
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 Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa er beliggende i Det åbne land, Øst og har 
driftsarealer beliggende i det samme område samt i Sønderborg Kommune. 
Kommuneplanen fastsætter for Det åbne land, Øst ikke retningslinjer for støjbelastning, 
der er til hindring for udvidelsesmulighederne for landbruget. 
 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støj-
udsendelse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af 
disse arealer. 
 
Landbrugets driftsbygninger på adressen Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa er beliggende i 
Det åbne land, Øst. 
Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse vil væ-
re uden betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, eksempelvis 
boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer og landsbyer. 
Afstanden til boligområder i lokalbyen Bovrup-Varnæs er større end 1300 meter. 
 
Driftsbygningerne er en del af bebyggelsen Svejrup, der i kommuneplanen er angivet 
som en del af det åbne land. 
 
Driftsarealer hørende til landbruget er beliggende i en afstand fra lokalbyen Bovrup-
Varnæs (planområde 1.6.011.B, boligområde), der er større end 850 meter. Det er min-
dre sandsynligt, at aktiviteter på driftsarealer kan give støjgener i dette boligområde.  
 
Driftsarealer er beliggende i Sønderborg Kommune. 
Afstanden fra driftsarealer beliggende i Sønderborg Kommune til planlagte områder i 
Sønderborg Kommune (Adsbøl) er stor. 
 
Vilkår 

1. Bidraget fra landbruget med adressen Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa be-
stemt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i Det åbne land 
samt i det angivne boligområde i lokalbyen Bovrup-Varnæs ikke overskride føl-
gende værdier: 

 
 Mandag - fredag kl. 07.00 

- 18.00 
Mandag - fredag kl. 18.00 - 

22.00 
Alle dage 

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

22.00 

07.00 

Det åbne land 55 45 40 
Lokalbyen Bovrup-
Varnæs, 
området 1.6.011.B 

45 40 35 

 
Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern 
støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj 
fra virksomheder. 
 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer 
ved boliger. 
Støjgrænserne må i det planlagte område i lokalbyen Bovrup-Varnæs 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 støjbi-
drag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar 
nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder til siloanlæg eller til faste oplagspladser eller ved 
bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse med udbringning til mark kan der 
ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. 
 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes om-
råde, 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 støjbidrag, 
uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbru-
get. 
 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udfø-
res, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et 
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 
 
 
2. 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 Svejrupløkke 2, 6200 Aabenraa. 
 
Sønderborg Kommune kan stille krav om overholdelse af grænseværdier for 
støjkilder, der befinder sig på landbrugets driftsarealer beliggende i Sønderborg 
Kommune. 
Sønderborg Kommune fastlægger de relevante grænseværdier. 
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7.5 Støv 
Redegørelse 
De primære årsager til støv på minkfarm, er de hår som udvikles under minkens pelsskif-
te, og halmrester. Disse gener vil øges i takt med en udvidelse af dyreholdet. Men da de 
fleste af minkene på Svejrupløkke 2 rummes i de lukkede haller, vil der være minimale 
gener af støv, da hår- og halmrester fanges i hallen.  
Foderet er vådfoder, og medfører ikke støvgener. 
Håndtering af halm kan medfører støvgener på selve minkfarmen, men ikke for omkring-
boende. 
Markarbejde i tørre perioder, og kørsel på grus- og markveje kan medfører støvgener. 
 
Vurdering 
Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget. Ansøger opfordres til 
hensynsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen på Svejrupløkke 2 ikke vil medfører øgede 
støvgener, hvis almindeligt hensyn til omkringboende udvises.  
 

7.6 Lys 
Redegørelse 
Mink tåler ikke påvirkning af kunstigt lys. Derfor er der ikke installeret lys i minkhallerne. 
Ved nødvendig kontrol med dyrene i mørke, bruges pandelampe eller lommelygte.  
Der er opsat orienteringslys på de vestlige gavlender på pelseri og maskinhus. 
Der vil være indendørs lys i pelseri i vinterperioden. 
I forbindelse med højsæsonen for markarbejde, kan der forekomme maskiner med lys på 
markerne. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at lyspåvirkningen fra minkhallerne og driftsbygninger på 
Svejrupløkke 2 vil være minimal, og ikke vil være uacceptabel for omkringboende. 
 

7.7 Ammoniak – generel reduktion  
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 11 er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsens 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 %. 
 
For at opfylde kravet til max. 1,65 kg N i ammoniaktab pr årstæve, har Thomas Blen-
strup Jensen valgt én blandt 10 mulige lovlige kombinationer af rendebredde, udmug-
ning, halmtilførsel og fodring, som er at regne som referencestald.  
Den valgte kombination er: 

• Gødningsrendebredden er over 32 cm, der udmuges i gødningsrende mindst 1 
gang om ugen, der tilføres halm ad. libitum, og proteinindholdet i foderet er max. 
32% af OE (omsættelig energi) i uge 30-47 

 
En yderligere reduktion af ammoniaktabet kan opnås med følgende virkemidler: 
 

• 1 cm ændret rendebredde giver +/- 0,025 kg N mindre/større tab pr årstæve 
 

• I forhold til ugentlig tømning af gødningsrende giver 2 gange tømning pr uge 0,15 
kg N mindre pr årstæve, og daglig tømning giver 0,3 kg N mindre pr årstæve. 

 
• Tilførsel af 0,2 kg halm udover halm ad. lib. reducere tabet med 0,05 kg N pr 

årstæve. Forskellen mellem halm ad. lib., og ingen halm under burene er 0,1 kg N 
pr årstæve 
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• For hver % proteinindhold i % af OE (omsættelig energi) i uge 30-47 sænkes, re-
duceres tabet 0,03 kg N pr årstæve 

 
• Fast overdækning af gylletank 

 
For at opfylde kravet til 25% ammoniakreduktion (ansøgning fra 6. juli 2009), må det 
maksimale ammoniaktab fra stald og lager højst være 1,24 kg N pr årstæve. 
 
På Svejrupløkke 2 er der valgt følgende ammoniakreducerende virkemidler: 
 
Stald 1.1.1 og 1.1.2: 
2 ugentlige tømning af gødningsrender 
35 cm gødningsrender 
 
Stald 1.1.3: 
2 ugentlige tømning af gødningsrender 
36 cm gødningsrender 
 
Tabel 16. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøg-
ningssystemet 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det generelle krav til reduktion af ammoniaktab fra 
stald og lager er opfyldt på Svejrupløkke 2, da tabellen viser, at der reduceres med 385 
kg N/år udover kravet på 25 %’s reduktion. 
 

7.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Produktionen på Svejrupløkke 2 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast gød-
ning), som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.), der ved 
uhensigtsmæssig behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet. 
 
På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udslip af 
luftbåren kvælstof (ammoniakfordampning). 
 
Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et natur-
område belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssam-
mensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 
nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og kon-
kurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtyper-
nes tilstand ændres. 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensæt-
ning. 
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i 
form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 



 

 

53

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. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte udvidelse vil give anledning til en meremis-
sion af ammoniak på 830 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved bliver 
på 6793 kg N/år. 
 
 
 
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 (4 vandhuller) 

 
Naturarealerne omfatter 4 vandhuller. Arealerne er beskrevet under hhv. afsnittet ”Hus-
dyrlovens § 7” og ”Naturbeskyttelseslovens § 3” nedenfor. 
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 16-20 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. (lov nr. 1572 af 
20.12.2006) ikke øges, hvis afstanden er mindre end 300 meter (bufferzone I). Er af-
standen mellem anlæg og § 7-området mellem 300 meter og 1000 meter, må merbe-
lastningen af ammoniak i naturområdet ikke overskride 0,3-0,7 kg N/ha/år (afhængig af 
antallet af andre husdyrbrug med mere end 75 DE, der ligger nærmere bruget og § 7 
naturområdet end 1000 meter (bufferzone II)). 
 
De naturområder, der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., 
er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesområder 
6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor in-
ternationale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og 
brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og be-
liggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forpligtet til at foreta-
ge en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at sikre natur-
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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 11.  
 
Nærmeste § 7 naturareal ligger ca. 3 km nord-vest for ejendommen. 
 
 

.Kort 1. Naturområder omkring ejendommen omfattet af Husdyrlovens § 7 og Natura 
2000 områder. 
 
§ 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 Svejrupløkke 2. 
 
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. 

                                                 
1 .Det sydligste aftaleareal –blå markering - er ikke med i ansøgningen. Arealet figurer på flere kort 
i ansøgningen og man bedes se bort fra dette areal. 
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Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
 

 
Kort 2. Naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 omkring ejendom.2 
 
Indenfor 1 km fra anlægget ligger 4 vandhuller og en mindre del af et engområde ved 
Eskær bæk. Ingen af naturområderne grænser op til ejendommens udbringningsarealer. 
 
Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Vandhuller 
Der ligger 4 vandhuller indenfor ca. 1 km fra anlægget. Vandhullerne vurderes at være 
næringsberigede, da de ligger i intensivt landbrugsområde og grænser op til intensivt 
drevne landbrugsområder. Det vurderes derfor, at den luftbårne ammoniakdeposition fra 
anlægget på Svejrupløkke 2 har en meget begrænset effekt. Hovedkilden til næringsbe-
rigelse af vandhullerne vurderes at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som 
vand, der løber på jordoverfladen til vandhullerne, dels som næringsberiget overflade-
vand, der løber til vandhullet via rodzonen på dyrkede arealer. Ammoniak fra anlægget 
vurderes ikke at forringe naturtilstanden i vandhullerne. 
 
 
Vandløb 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit 8.4 og 8.5. 
 
Natura 2000 

                                                 
2 Det sydligste aftaleareal –blå markering - er ikke med i ansøgningen. Aftalearealet figurer på flere kort og 
man bedes se bort fra dette areal. 
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Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a. at produktionen ikke medfører negative 
påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale 
naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV må 
ikke forringes. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er Ino 94, Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode skov, der 
består af habitatområde 83 og fuglebeskyttelsesområde 68. 
Naturområdet ligger ca. 4,2 km syd-øst for ejendommen. 
 
På grund af afstanden vurderes at ammoniakdeposition fra ejendommen ikke vil påvirke 
naturområdet, idet ammoniakdeposition er negligerbar når afstanden er over 3 km 
(jævnfør teknisk notat fra DMU (2006)). 
 
Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 8.7. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Miljøgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens afsnit 
4.1 (se bilag 1). Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af oversigtskort herun-
der.. Udbringningsarealerne ligger delvist i Aabenraa Kommune, og delvist i Sønderborg 
Kommune. 

 
Kort 3. Beliggenhed af udbringningsarealer og NFI områder samt kommunegrænse. 
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Kort 4. Udbringningsarealer i Sønderborg Kommune. 
 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 103,44 ha udbringningsarealer. 
 
Derudover er der for at kunne opfylde harmonikravet lavet aftale om overførsel af hus-
dyrgødning til i alt 11,85 ha. Aftalearealerne tilhører 1 modtager, som modtager minkgyl-
le. 
 
Ejendommen Svejrupløkke 2 producerer efter udvidelsen samlet 156,67 DE husdyrgød-
ning, hvoraf 13,2 DE afsættes til gylleaftaler i form af minkgylle.  
 
Det ejede/forpagtede harmoniareal er 103,44 ha til udbringning af 143,47 DE med 
15695,4 kg N og 4002,7 kg P. Der udbringes 1,39 DE/ha (harmonital, DEreel). 
 
 
Jordbund og dræning 
Jordbunden i området er dels sandblandet lerjord og lerjord. Alle marker på nær en del af 
mark 104 er angivet som drænede. 
 
Lavbundsarealer 
Ingen af udbringningsarealerne er lavbundsarealer.  
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger, eller andre fredninger på ejendommen og 
dennes arealer. 
 
Kommunegrænse 



 

 

59

Flere af udbringningsarealerne ligger i Sønderborg Kommune, som har vurderet dem 
med henblik på, om der skal stilles særlige vilkår. Det gælder arealerne 6, 8, 30, 30-1, 
31, 32, 33 og 34 jf. kort 4. Udtalelse fra Sønderborg kommune er vedlagt som bilag 3. 
 
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 103,44 ha ejede/forpagtede 
arealer og 16,82 ha aftalearealer harmonerer med husdyrholdet og er tilstrækkeligt til at 
opfylde harmonikravene. 

8.1.1 Arealanvendelse 

Redegørelse 
Der anvendes referencesædskifte svarende til standardsædskiftet på arealerne, hvilket 
betyder, at der er taget højde for den værst tænkelige situation. Der er altså ikke risiko 
for større udvaskning af nitrat til overfladevand og grundvand eller fosforoverskud, end 
de her angivne, hvis der anvendes andre sædskifter end referencesædskiftet. 
 
Sædskiftet er i ansøgningen opgivet som et S2 sædskifte. 
 
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 ved overholdelse af vil-
kår om 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 
Arealets beliggenhed i forhold til beskyttet natur og nitratfølsomt indvindingsområde kan 
ses på kort 5 og 6   
 
Aftalearealet (Velkær 25, 6200 Aabenraa) ligger ikke i nitratfølsomt indvindingsområde 
og skal derfor ikke arealgodkendes særskilt, med mindre det vurderes, at arealernes ro-
busthed i forhold til natur og overfladevand kræver en særlig beskyttelse, som medfører 
vilkår.  
 
Arealerne støder ikke op til eller ligger i nærheden af næringsfølsom natur, som kan blive 
påvirket af næringsstoffer fra markdriften. På aftalearealet (mark 103) ligger et mindre 
vandhul, der er væsentlig tilvokset og ud fra luftfotos vurderes som væsentlig nærings-
beriget, fordi vandhullet omkranses af intensivt dyrkede landbrugsarealer med terræn-
hældning mod vandhullet. Det vurderes ikke at være basis for at kræve en særskilt are-
algodkendelse i forhold til vandhullet, da vandhullet er væsentlig tilgroet og næringsberi-
get og skærpede vilkår ikke vil ændre vandhullet mod en mere gunstig tilstand. 
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Udskiftning af aftalearealer kan ikke ske uden tilladelse fra Aabenraa Kommune. 
 

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.  
 
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. 
 
Kort 2 og 5 Viser placeringen af beskyttet natur, beskyttede vandløb og udbringningsare-
aler. 

 
Kort 5. Beliggenhed af arealerne i Aabenraa kommune i forhold til beskyttet natur jf. Na-
turbeskyttelseslovens § 3. 
 
Udbringningsarealerne ligger noget spredt og flere arealer ligger i Sønderborg Kommune. 
Ingen af ejendommens ejede eller forpagtede arealer ligger helt eller delvist i opland til 
målsatte søer, og ingen arealer i Aabenraa Kommune grænser direkte op til vandløb, der 
er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 (jf. kort 5). Mark 20, 21 og 22 grænser 
op til Eskær Bæk på en strækning hvor bækken er rørlagt. 
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Arealerne beliggende i Sønderborg kommune er vurderet i forhold til beskyttet natur af 
Sønderborg kommune Der er stillet vilkår om 10 m dyrknings-, gødsknings-og sprøjtefri 
bræmme langs Tralskov, som hører under Natura 2000 udpegningen Rinkenæs Skov Dy-
rehaven og Rodeskov - se bilag 3. 
 
Vurdering 
Ingen af ejendommens arealer i Aabenraa kommune grænser op til beskyttet natur, her-
under vandløb. Og der stilles ingen vilkår i forhold til beskyttede naturarealer. 
 

8.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriften har 8,17 ha udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder (mark nr. 104, 24, 24-1 og 9). 
 
Der er i det pågældende område ikke udarbejdet en indsatsplan. Derfor kan der ifølge 
Husdyrloven ikke tillades nogen merbelastning med nitrat, såfremt udvaskningen fra rod-
zonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen. 
 
Beregningen i ansøgningssystemet viser, at nitratudvaskningen fra rodzonen, uden eks-
tra efterafgrøder, ligger på 42-45 mg nitrat per liter, hvilket svarer til en merbelastning 
på 1 mg i forhold til nudrift. Kravet til nitrat til grundvand er dermed overholdt. 
 
Beregninger i ansøgningssystemet viser, at der udvaskes 42-45 mg nitrat pr. liter fra 
rodzonen ved det valgte standard og referencesædskifte. Kravet mht. nitratudvaskning 
er derfor opfyldt. 

 
Kort 6. Placering af udbringningsarealer i forhold til nitratfølsomt indvindingsopland. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af det beskrevne og de stillede vilkår, at 
grundvandsbeskyttelsen er tilstrækkelig. 
 

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 - Fag-
ligt grundlag for et nationalt kort). Når kvælstoffet er nået ud i vandløbene, er reduk-
tionen 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. 
 
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 
Bedriftens arealer ligger i oplandet til Blåbæk, der afvander til Blå Å, som løber ud i Als 
Fjord. 
Målsætningen er ikke opfyldt i øverste del af vandsystemet, der er B3 målsat, men læn-
gere nedstrøms, hvor målsætningen er B1, er den opfyldt. Målsætningen er ikke opfyldt 
pga. bl.a. dårlige fysiske forhold, hårdhændet vedligehold, og spildevand fra spredt be-
byggelse, overløbsbygværker m.m. Målsætningen tager sigte mod at beskytte og op-
hjælpe den alsidige flora og fauna, som naturligt er tilknyttet denne type vandløb.  
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Kort 7. Målsatte vandløb og udbringningsarealer. 
 
 
Mark 34, der er beliggende i Sønderborg kommune ligger indenfor et område, der er ud-
peget som nitratklasse 1.  
 
Arealerne i Aabenraa Kommune ligger i et område, hvor N-reduktionsprocenten i jord-
bunden er mellem 0 og 50 procent, dvs. at 0-50 % 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 53,9 kg 
N/ha/år. Med det lave reduktionspotentiale i området betyder det, at der reelt vil udva-
skes mellem 27 og 53,9 kg N/ha/år.  
Udledning af N i nudrift er efter korrektion for reduktionspotentiale på 53,8 kg N/ha/år. 
Dvs. at der efter udvidelsen årligt udledes ca. 0.1 kg N mere per ha end i nudriften. To-
talt betyder det en merudledning på ca. 10 kg N/år til overfladevand.  
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 103,44 ha ejet areal (og 11,85 ha aftale-
areal). Ifølge ansøgningen er ingen af de ejede og forpagtede arealer drænede. 
 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer i Aabenraa Kommune ligger alle udenfor nitratklasserne 1 
– 3 (reduktionsprocenten er 0-50 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand 
er overholdt ved harmonikravet. 
 
Da der kun sker en minimal mer-udvaskning af kvælstof fra udbringningsarealer i forhold 
til førsituationen og med henvisning til afsnittet om ”Beskyttet natur” – ”Vandløb og mål-
satte søer”, vurderes det, at beskyttede vandløb og søer ikke vil ændre tilstand i negativ 
retning på baggrund af udvidelsen af produktionen på Svejrupløkke 2. 
 
Udledning af næringsstoffer fra arealerne vurderes ikke at påvirke tilstanden i de målsat-
te vandløb, eller være til hindring for målopfyldelse, da manglende målopfyldelse skyldes 
dårlige fysiske forhold i vandløbene og udledning af spildevand fra spredt bebyggelse. 



 

 

64

 
Da: 

• målsætningen i Blå å er opfyldt 
• målsatte vandløb vurderes ikke direkte at blive påvirket af udbringningsarealerne  
• og manglende opfyldelse af målsætningen i Eskær bæk ikke skyldes udledning af 

næringsstoffer  
 
er der således ikke grundlag for at stille yderligere vilkår til begrænsning af kvælstofud-
vaskningen alene i forhold til opfyldelse af målsætningen for Blå å-systemet. 
 

8.5 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande 
Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs 
vandløb og fra drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens P-tal (mængden af opløst 
fosfor i jordvandet) er højt, kan der være et stort fosfortab. Humusjords evne til at binde 
fosfor er særlig dårlig, mens jern i oxideret form kan binde fosfor. Derfor er risikoen for 
udvaskning af fosfor stor på lavbundsarealer bestående af humusjord med begrænset 
jernindhold, dvs. på lavbundsarealer som ikke er omfattet af okkerklasse I. 
 
I Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug af 31.03 2009 er der 
fastsat beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud gældende kun for husdyrbrugs-
projekter med udbringningsarealer, der afvander til Natura 2000 vandområder, som er 
overbelastet med fosfor. 
Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfatter ikke oplandene til Natura 
2000 søtyper, som klassificeres som sårbare recipienter. 
 
Kravet til fosforoverskud på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som af-
vander til Natura 2000 vandområder overbelastet med fosfor, afhænger af jordtype, 
dræningsforhold og fosfortal. Der stilles krav til fosforoverskud på drænede lerjorder og 
lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder. Fosforoverskud må ikke 
øges på lavbundsarealer, der er drænede/grøftede, og som ikke har et højt indhold af 
jern. 
Der stilles ikke krav til fosforoverskud, hvis der i den ansøgte situation kan dokumenteres 
fosforbalance for husdyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor 
i handelsgødning. 
 
De øvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura 
2000 vandområde, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne. 
 
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 årligt 4002,7 kg fosfor til markerne (ejede/forpagtede) i ansøgt drift. Ifølge 
ansøgningen får arealerne derved et fosfor overskud på 11,8 kg P/ha. 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt modtager 368,3 kg fosfor fra be-
driften. 
 
Ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer i Aabenraa Kommune er dermed beliggende 
i oplande til et Natura 2000, der i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk er over-
belastet med fosfor, eller i oplandet til målsatte søer. Derfor skal der ikke, i henhold til 
lovgivningen, stilles krav til fosforoverskuddet på bedriften. 
 
Arealerne er jf. ansøgning ikke drænede. 
 
Vurdering 
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Aabenraa kommune finder ikke, at der i den konkrete sag er særlige forhold, som kan 
begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fos-
for til vandmiljøet. Bedriftens arealer er ikke drænede eller vandløbsnære og ligger ikke i 
opland til sårbare og målsatte søer. 
 

8.6 Natura 2000 
Redegørelse 
Ingen arealer i Aabenraa Kommune afvander til Natura 2000 områder. Det kan derfor 
udelukkes at driften og udvaskningen fra arealerne påvirker Natura 2000 områder. 
 
Arealerne der er beliggende i Sønderborg Kommune afvander til Natura 2000 området 
Nybøl Nor. Se bilag 3. 
 

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.  
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
har haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere doku-
mentation for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet 
i Danmark.  
Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og 
skovbevoksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten fo-
rekommer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller til-
groning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning og øde-
læggelse af levestederne i omgivelserne. 
 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både 
før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Ingen area-
ler grænser op til vandhuller og søer.  
Bræmmer langs vandløb bruges af padder dels som spredningskorridorer og ledelinier 
mellem ynglesteder og dels som rasteområder udenfor yngletiden. Beskyttede vandløb 
skal derfor være omgivet af 2 meter udyrkede bræmmer for at sikre vandløbet som 
spredningskorridor og rasteområde for områdets padder og andre dyrearter. 
 
 
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-
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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. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, hvorfor den er vurderet ikke truet, dog er den fåtallig i Jylland vest for is-
randslinien. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand men kan uden for yngletiden 
opholde sig i dybere vandhuller og vandhuller med forurenet vand. På land kan den fin-
des nær vandhuller under væltede træer o.l. 
På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projekt-
områdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og 
yngel. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at gennem-
førelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at 
anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetin-
gelserne for arten. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Selv 
om markfirben fortsat synes at gå lidt tilbage, er der ikke dokumentation for en kraftig 
tilbagegang. Den vurderes derfor ikke truet i Danmark. Markfirbenet træffes på steder 
med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave, 
stengærder og på vej- eller jernbaneskråninger. 
Trusler mod arten er næringsberigelse af levesteder, der medfører øget tilgroning og 
tættere vegetation, der forringer yngle og rastemulighederne for markfirben. 
 
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. 
 
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. 
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Grøn mosaikguldsmed. I Sønderjylland forekommer den lokalt bl.a. ved kanaler i Tøn-
dermarsken og omkring Tinglev Sø. Arten yngler kun i søer, damme og kanaler med fo-
rekomst af krebseklo i to meget forskellige typer af natur: 
 

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

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

Hunnen lægger æggene ved indboring i blade af krebseklo. 

Trusler imod arten er næringsberigelse og sløjfning af vandhuller, udsætning og fodring 
af fisk samt vandstandssænkning. 
 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekomme arter 
som butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander, og skrubtudse, der ikke er opført på 
Habitatdirektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse arter gælder de 
samme betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne ovenfor. 
Rødlisten er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sår-
bare eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige pad-
dearter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Dan-
mark jf. den seneste revision af rødlisten i 2003-2008. Spidssnudet frø, butsnudet frø, 
løvfrø, løgfrø, grøn frø, skruptudse og stor – og lille vandsalamander er dog opført på 
gullisten 1997 som opmærksomhedskrævende. Gullisten er en oversigt over plante- og 
dyrearter, der er i tilbagegang i Danmark. 
 
Blandt pattedyrene er både odder, hasselmus og ni flagermusarter fredede og opført på 
rødlisten fra 1997. Listen er under revision og opdatering mangler stadig. 
 
Grøn mosaikguldsmed er ligeledes fredet og rødlistet som næsten truet i Danmark jf. 
revision af rødlisten i 2003-2008.  
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og ud-
spredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekom-
mer i området. 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene i denne godkendelse overhol-
des, at driften af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der 
ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle leve-
steder 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 æn-
dringer 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-direktivet3, 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 ændring4. 
 
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-
relsen5. 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.  
 

                                                 
3 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
4 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 36. 
5 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 20036. F.eks. under foder-
teknologier angiver BREF-dokumentet, at fasefodring og fytasetilsætning betegnes som 
bedste tilgængelige teknik. Såfremt der ikke anvendes disse fodringsteknikker, skal det 
begrundes. 
 
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er udarbejdet et BREF-
dokument, der svarer til BREF-dokumentet vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduk-
tion af den grund, at kvæg ikke er listet i IPPC-direktivets artikel 6.6. Det fremgår af 
husdyrbruglovens § 19 og § 23, at Aabenraa Kommune ved vurderingen af en ansøgning 
om godkendelse efter § 12 skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foran-
staltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste til-
gængelige teknik og varetage hensyn til anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 
Da der i husdyrbrugloven således ikke skelnes mellem dyrearter, skal der redegøres for 
anvendelse af BAT på alle husdyrbrug uanset dyreart. 
  

                                                 
6 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svine-
produktion, 2003 
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For så vidt angår husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 12 er det Miljøklagenæv-
nets opfattelse, at ansøgeren skal orientere sig og over for Aabenraa Kommune redegøre 
for de mulige valg og/eller fravalg af BAT, der er beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens og 
Miljøstyrelsens vejledninger, Miljøstyrelsens BAT-blade, Skov- og Naturstyrelsens BAT-
byggeblade samt BREF-dokumentet for svine- og fjerkræavl. 
  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- redegørelse, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkår. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet, i hvilke afsnit redegørelse, vurdering og vilkår kan findes, og hvilke vilkår der 
er blevet stillet. 
 
Tabel 17 BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse og vurdering  

Staldindretning Afsnit 5.1.2 

Foder Afsnit 5.3.2 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6.2 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1+5.3+6.3+6.4 

Affald Afsnit 5.9.2 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser 

Afsnit 5.11.2 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning 

Kap. 6.3.1 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 6.4.2 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 8.3 og 8.4 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 8.5 

Management Se nedenstående 

 
Management 
Management for minkfarme er for mange punkter beskrevet i bekendtgørelse nr. 1428 
om pelsdyrfarme med tilhørende vejledning, og bekendtgørelse nr. 1734 om beskyttelse 
af pelsdyr. De to bekendtgørelser giver retningslinierne for driften af minkfarme med 
hensyn til miljøforhold og indslusning af dyr. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det er BAT mht management af følge retningslinierne i 
bekendtgørelserne nr. 1428 og 1734.
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Egenkontrol og dokumentation 
 
Redegørelse 
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.  
 
Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. 
 
Der bliver udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med byggeanmeldelsen af gyllebe-
holderen, således at forholdsregler i forbindelse med uheld med gylle, brand mv. er be-
skrevet.  
 
Der foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene efter behov.  
 
Der er aftale om rottebekæmpelse med firma. 
 
Minkhaller, bure og redekasser vaskes rutinemæssigt hvert år. Fodersilo, fodervogn og 
foderrekvisitter vaskes dagligt. 
 
Der føres på ansøgningstidspunktet forskellige skriftlige opgørelser over egenkontrol. Der 
føres logbøger over flydelag på gyllebeholderne og der føres journal over medicinbehand-
ling. 
 
Herudover er der en række andre fast procedurer, som ikke registreres skriftligt: 

 
• Ved overpumpning fra forbeholder til gyllebeholder tjekkes først, om der er plads.  
• Etablering af flydelag umiddelbart efter tømning af gyllebeholder  
• I løbet af dagen holdes anlægget under opsyn og det tjekkes, om drikkevandssy-

stemet osv. kører som det skal 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at Svejrupløkke gennemfører egenkontrol og dokumenta-
tion som på tilfredsstillende vis.  
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10  Klagevejledning 
Miljøgodkendelse er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 af lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør 
af lovens § 76 påklages til Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, Planta-
gevej 4, 6330 Padborg eller til post@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender umiddel-
bart 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 Budstik-
ken, 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 
klagefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af  husdyrbruglovens § 81 fremgår, at en klage 
over en § 11 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning medmindre Miljøklagenæv-
net 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 for det beregnede konsekvensområdet, fremgår af bilag 2. 
 

• Ansøger Thomas Blenstrup Jensen og Tina Andresen, Svejrupløkke 2, 6200 Aa-
benraa* 

• Nabo Helle Falkenberg og Allan Stenderup, Kalkær 2, 6200 Aabenraa* 
• Nabo Christian Lund, Rypevej 37 D, 6430 Nordborg og ejer af Sønderborgvej 199, 

6200 Aabenraa* 
• Nabo Gitte Teichert og Sif Maria Teichert Lund, Sønderborgvej 199, 6200 Aaben-

raa (beboere)* 
• Nabo Michael Christensen, Svejrupløkke 1, 6200 Aabenraa* 
• Nabo Maria Rudebeck og Karsten Sørensen, Svejrupløkke 3, 6200 Aabenraa* 
• Nabo Tonni Henry Museth og Søs Anne-Grethe Thill Museth, Svejrupløkke 5, 6200 

Aabenraa* 
• Nabo Kurt Jakob Jakobsen, Svejrupløkke 7, 6200 Aabenraa* 



 

 

73

• Nabo Torben Brand og Dianna Wirenfeldt Brand, Sønderborgvej 204, 6200 Aaben-
raa* 

• Nabo Christian Byllemos, Sønderborgvej 197, 6200 Aabenraa* 
• Bortforpagter Frede Hansen, Kalkær 6, 6200 Aabenraa* 
• Bortforpagter Jens Schmidt, Fiskbækvej 16, 6300 Gråsten* 
• Bortforpagter Ejnar Christensen, Velkær 17, 6200 Aabenraa* 
• Bortforpagter Børge Petersen, Skovbølgårdsmark 2, 6200 Aabenraa* 
• Modtager af husdyrgødning Åge Nielsen, Velkær 25, 6200 Aabenraa*  
• Miljørådgiver Henrik Bækgaard, Videnscentret for landbrug, Pelsdyr, Agro Food 

Park 15, 8200 Århus N, e-mail: hnb@landscentret.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, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

 
* har fået ansøgningsmateriale og udkast til kommentering. 
 
 
Sønderborg Kommune har fået tilsendt udkast og miljøgodkendelse til orientering på 
landbrug@sonderborg.dk
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Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 11  stk. 2  godkendelse, skemanr. 11576, version 11, genereret   

og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 28. september 2010 
1.1. Oversigtskort over udbringningsarealer 
1.2. Situations- og afløbsplan (udgået da den er sat ind som fig. 2 side 22) 
1.3. Transportruter for gyllekørsel 
1.4. Oplysningsskema, tekstdokument  
1.5. Supplerende oplysninger 
1.6. BAT baggrundsnotat 
1.7. Analysetal fra Sole Minkfoder A/S 
1.8. Beredskabsplan 
1.9. Fuldmagt 

 
2. Konsekvensområde 200 m (I henhold til Pelsdyrbekendtgørelsen) 
 
3. Høringssvar fra Sønderborg Kommune  

 
4. 4 A: Bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse af  26. august 2010 

4 B: Aabenraa Kommunes kommentarer til bemærkningerne 
 








































































































































































































