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Datablad 
Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget ”Hornsevej 6” på Hornsevej 6, 

6372 Bylderup-Bov. Miljøgodkendelse meddeles i medfør af § 
12, stk. 2 i lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodken-
delse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. 

 
Godkendelsesdato: Den 30. september 2010 
 
Ansøger:  Henning Nørgaard, Ravsted Skolegade 29, 6372 Bylderup-Bov 
 
Telefon nr.:  7464 7880 
 
Mobilnummer: 2013 0612 
 
E-mail:  hornse@bbsyd.dk 
 
Ejer af ejendommen: Henning Nørgaard, Ravsted Skolegade 29, 6372 Bylderup-Bov, 

tlf.nr. 7464 7880 / 2013 0612 
 
Kontaktperson: Henning Nørgaard, Ravsted Skolegade 29, 6372 Bylderup-Bov  
 
Husdyrbrugets navn: Hornsevej 6 
 
Ejendomsnr.: 58000012974 
 
Matr.nr. og ejerlav: 22 Hornse Ejerlav, Ravsted 
 
CVR nr.:  21622699 
 
CVR/p nr.:  21622699 / 1005073903 
 
CHRnr.:  50585 
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme: Ingen 
 
Miljørådgiver: Anette Johansen, LHN Tinglev, Industriparken 1, 6360 Tinglev. 

Tlf. nr. 73643000 Email. anj@lhn.dk  
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Ekstern sagsbeh. miljø: Anny Hansen, LandboSyd 
 
Kvalitetssikring, miljø: Susanne Niman Jensen, Aabenraa Kommune 
 
Ekstern sagsbeh. natur: Martin Ugilt Thomsen, LandboSyd 
 
Kvalitetssikring, natur: Marie-Louise Meyhoff, Aabenraa Kommune 
 
Sagsnr:  08/50800 
 
Høring i Tønder Kommune: Svar på § 21 høring dateret 21. juni 2010. Bilag 3
  
Sagsbehandler: Rie J. Eilersen, Tønder Kommune 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Henning Nørgaard har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på 
ejendommen beliggende Hornsevej 6, 6372 Bylderup-Bov. Ansøgningen er indsendt til 
kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssyste-
met er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbelast-
ning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. 
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 23. november 2008, seneste revision af ansøgning 
er med skema nr. 7510, version 11 indsendt til Aabenraa Kommune den 22. september 
2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk, den 22. september 2010. Ansøgnin-
gen fremgår af bilag 1. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i køer, kvier, småkalve og tyrekalve. 
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 2006 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 248 (gl. DE) og i ansøgt drift til 257,09 (gl. DE). 
Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 12.  
 
Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilla-
delse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregnings-
faktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 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 dyreenheder 
292,97 (nye DE) og ansøgt drift 302,63 dyreenheder (nye DE).  
 
Husdyrbruget har ikke tidligere være miljøgodkendt. 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre/etablere: 
 

• kostald på 2.014 m2 (29 m x 67,5 + 8 m x 7 m), 
• kviestald på 1.175 m2 (29 m x 40,5 m),  
• gylleseparationsanlæg, 
• betonplads på 340 m2 (5 m x 68 m) til kalvehytter, 
• ændring af 700 m3 gyllebeholder til særskilt opbevaringsbeholder, 
• nyt plansiloanlæg på 612 m2 (18 m x 34 m). 

 
Udvidelsen sker i 2 etaper hvor der i 1. etape opføres en ny kostald, plads til kalvehytter 
samt ændret anvendelse af blokstensgyllebeholder som fremover alene anvendes til op-
bevaring af vand fra ensilagepladser. Gylleseparationsanlæg etableres ligeledes i etape 1. 
I etape 2 nedrives de ældste stalde og der etableres ny kviestald. Den nye kviestald vil 
senest blive taget i brug sommeren 2015. Umiddelbart efter byggeriernes afslutning ind-
sættes der dyr i staldene. 
 
Det generelle ammoniakreduktionskrav overholdes i begge etaper og BAT-krav til stald-
indretning er ligeledes overholdt i begge etaper. Øvrige krav i forbindelse med BAT, så-
som vand og energi, foder, management, opbevaring og udbringning af husdyrgødning 
og affald er ligeledes overholdt i begge etaper.     

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Kvægbruget på Hornsevej 6 udvider fra de nuværende 165 køer, 124 kvier/stude (6 – 28 
mdr.), 36 småkalve (0 – 6 mdr.) svarende til 292,97 DE til 170 køer, 131 kvier/stude (6 
– 26 mdr.), 39 småkalve (0 – 6 mdr.) og 78 producerede tyrekalve (40 – 55 kg) svaren-
de til 302,63 DE.  
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Der afgives 11,5 DE kvæggylle til andre bedrifter. Der hører i alt 142,71 ha udbring-
ningsarealer til produktionen, heraf 8,24 ha af udbringningsarealer i form af gylleaftaler. 
Derudover afsættes der fiber fra 68 DE til biogasanlæg.  
Hovedparten af udbringningsarealerne ligger inden for få km fra ejendommen. Der er dog 
forpagtet ca. 9,5 ha i Tønder. Afstanden hertil er ca. 25 km. Transport af gylle til Tønder 
foregår med lastbil. Alle udbringningsarealerne fremgår af bilag 1.14 og 1.15. Transport-
ruter fremgår af bilag 1.16. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der bliver etableret en kostald på ca. 2.014 m2, som placeres øst for eksisterende pro-
duktionsanlæg. Byggestilen og byggematerialer bliver i nutidig stil med grå stålplader og 
lyst eternittag. De ældste stalde nedrives, og der etableres på samme placering en ny 
kviestald på 1.175 m2.  
 
Hele produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. 
 
Landskabelige værdier 
De nye stalde kommer til at ligge ved det eksisterende anlæg, og farver og materialevalg 
harmonerer med det eksisterende anlæg. Ejendommen er delvis afskærmet mod Hornse-
vej af læhegn.  
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil helt ophøre i eksisterende stalde når etape 2 er gennemført og der etab-
leres en ny kviestald, som placeres med samme afstand til nabobeboelser som eksiste-
rende stalde mens ny kostald placeres øst for det nuværende anlæg og dermed længere 
væk fra de nærmeste nabobeboelser. Der ligger ingen byzone, sommerhusområde eller 
lokalplans udpegede boligområder inden for 1000 m fra produktionen. 
 
Ved levering af foder kan der forekommer støv, men det vurderes, at det ikke giver ge-
ner udenfor husdyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med blanding af foder og ved indblæsning af foder i 
siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen.  
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 931 
til 961 årligt.  
Idet transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område vurderes, 
at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener 
 
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 ligger ca. 4.000 meter sydøst for anlægget. Der er ingen 
arealer beliggende inden for 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 83,6 kg N/ha. En enkelt mark er beliggende i nitratfølsomt indvindings-
område. Her viser beregningerne, at udvaskningen er 50 mg nitrat pr. liter, samt at der 
sker et fald i udvaskningen i forhold til nudrift. 
 
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-
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der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som 
tilfredsstillende. 
 
Bedste tilgængelige teknologi (BAT) 
Ansøger anvender BAT indenfor:  

• Vand og energi, da der bl.a. anvendes drikkekar til køerne og anvendes lyssenso-
rer samt naturlig ventilation. 

• Foder, da der bl.a. tages analyser af grovfoderet og udarbejdes foderplaner på 
baggrund af analyserne, og endvidere opbevares kraftfoder og grovfoder uden ri-
siko for miljøet 

• Management, da der bl.a. laves mark- og gødningsplaner, beredskabsplaner mm. 
• Staldindretning, da der etableres en sengestald med fast gulv, 2 % hældning, 

dræn i midten og skrab hver anden time (ammoniakemission 4%) eller et gulvsy-
stem med samme eller mindre ammoniakemission.  

• Opbevaring af husdyrgødning, da der bl.a. anvendes gyllebeholdere, som kan 
modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger, beholderne tømmes hvert 
år og inspiceres visuelt og er overdækket med naturligt flydelag og markstakke. 
overdækkes.  

• Udbringning af husdyrgødning, da der bl.a. nedfældes gylle, ikke køres på vand-
mættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal og at mængder af husdyr-
gødning tilpasses afgrødernes behov via mark- og gødningsplaner. 

• Affald, da det sorteres og afhændes til godkendt modtager. 
 
Alternative løsninger 
Alternative placeringer af den nye kostald og den nye kviestald har været diskuteret med 
”Bygnings- og Maskinkontoret” i Aabenraa. Ud fra et ønske om at holde ejendommens 
bygningsmasse samlet og samtidig opnå en rationel logistik, er den ansøgte placering 
blevet valgt. Dog har en henvendelse i høringsperioden medført, at kostalden i stedet 
etableres øst for eksisterende bygninger, men stadig i tilknytning hertil.  
 
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. 
 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse 
af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter ud-
videlsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene 
i denne miljøgodkendelse overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse 
af husdyrbruget Hornsevej 6. 



 

7 
 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret den 18. februar, 2009 i 
Aabenraa Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage 
denne i beslutningsprocessen. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev d. 23. januar 2009 orienteret om an-
søgningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 29. juli 2010 sendt i hø-
ring hos ansøger, naboer og andre berørte, som har anmodet herom, samt til de klage-
berettigede. Høringsberettigede er mærket med * i listen over klageberettigede i afsnit 
12 Klagevejledning. Der var en frist på 6  uger til afgivelse af bemærkninger. 
 
Den 21. august 2010 modtag Aabenraa Kommune bemærkninger fra DN Aabenraa Afde-
ling. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 4. Bemærkningerne gav ikke anledning til 
ændringer. 
 
Den 3. august 2010 modtog Aabenraa Kommune bemærkninger fra naboerne Andreas 
Christian Jürgensen Hornsevej 9 og Carl Martin Jürgensen Hornsevej 10 ved personligt 
fremmøde. Der er vedlagt et notat fra mødet som bilag 5. Desuden er ansøger kommet 
med supplerende oplysninger i forbindelse med ændret placering af stald efter høringen. 
De er vedlagt som bilag 1.2. 
 
Ansøgningen og udkastet er blevet ændret med hensyn til kostaldens placering og et 
aftaleareal er blevet udskiftet. Desuden var der i den første ansøgning angivet, at der 
ville blive etableret et gyllerør fra den planlagte nye stald til den lejede gyllebeholder på 
Hornsevej 10. Det er blevet droppet.   
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Aabenraa Ugeavis onsdag 
den 13. oktober 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede personer, or-
ganisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været inddraget i sagens 
behandling. Disse er listet i afsnit 12 Klagevejledning. 
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2 Generelle forhold  
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12, stk. 2 i 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af hus-
dyrbrug med senere ændringer.  Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa 
Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om æn-
dringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat 
og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i hen-
hold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger ind-
sendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, 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. 
 

2.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Hornse-
vej 6, 6372 Bylderup-Bov med ejendoms nr. 5800012974. Ansøger driver ikke andre 
ejendomme. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 50585, og 
virksomhedens CVR nr. er 21622699. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
7510, version 11, indsendt til Aabenraa Kommune den 22. september 2010 og udskrevet 
fra www.husdyrgodkendelse.dk, den 22. september 2010. Ansøgningen med tilhørende 
bilag, der bl.a. indeholder den miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1. 
 
Vilkår 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med 
de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema 
nr. 7510, version 11, indsendt til Aabenraa Kommune den 22. september 
2010 og udskrevet den 22. 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. 

 

2.2 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. 
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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.  
 

2.3 Gyldighed 
Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet inden 2 år 
efter den er meddelt. Etape 2 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år efter 
den er meddelt. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført være 
opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt 
eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 
Vilkår 

3. Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet 
inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Etape 2 bortfalder, såfremt 
den ikke er udnyttet inden 5 år fra denne afgørelses meddelelse. Med ”ud-
nyttet” menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat dy-
rehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årspro-
duktion behøver således ikke at være udnyttet 5 år efter meddelelse af 
godkendelsen. 

 

2.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil 30. september 2010.  
 
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. 

2.5 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. 

2.6 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
12, stk. 2 i lov nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyr-
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brug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Hornsevej 6, 6372 Bylde-
rup-Bov. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

• 170 årskøer (9234 kg mælk) stor race 
•  131 årskvier/stude (6-26 måneder) 
•  39 årssmåkalve 
•  78 producerede tyrekalve (40-55 kg). 

 
Svarende til 302,63 DE. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 
 

• kostald på 2.014 m2 (29 m x 67,5 + 8 m x 7 m), 
• kviestald på 1.175 m2 (29 m x 40,5 m),  
• gylleseparationsanlæg, 
• betonplads på 340 m2 (5 m x 68 m) til kalvehytter, 
• ændring af 700 m3 gyllebeholder til særskilt opbevaringsbeholder, 
• nyt plansiloanlæg på 612 m2 (18 m x 34 m). 

 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter accept af anmeldt byggeri 
eller andre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Hornsevej 
6, 6372 Bylderup-Bov. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 2 i lov nr. 1486 af 4. december 2009 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 – 
også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold til denne godkendelse. 
 
Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 

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

• lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik 
• ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt, og 
• 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 tilsidesætter hensynet til de landskabelige værdier. 
 
 
 
Den 30. september 2010 
 
 
 
Susanne Niman Jensen   Marie-Luise Meyhoff  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
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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 74 46 
landbrug@aabenraa.dk   landbrug@aabenraa.dk 
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3 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

3.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Husdyrbruget er beliggende i landzone ca. 1.400 m nordvest for Bredevad, som er nær-
meste samlet bebyggelse. Nærmeste fremtidige byzone er Ravsted, som er beliggende 
ca. 1,8 km nord for anlægget og nærmeste nabobeboelse er Hornsevej 10, som er belig-
gende ca. 144 m fra ny kostald. Hornsevej 10 er et landbrug. 
 
Anlægget på Hornsevej 6 er placeret på matr. nr. 22 Hornse Ejerlav, Ravsted. Det nye 
byggeri ligger i tilknytning til det eksisterede byggeri.   
 
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldan-
læg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone. 
Ansøgning om miljøgodkendelse bunder primært i et ønske om at forbedre staldforholde-
ne ift. miljø og dyrevelfærd, forbedre arbejdsmiljøet for ejer og medhjælpere, og erstatte 
nuværende malkestald i den gamle kostald med malkerobotter (AMS) i den nye kostald. 
 
Bygningsmassen er relativt nedslidt og der er et generelt behov for modernisering. Ansø-
ger mener derfor at opførelsen af nye bygninger og en udvidelse af dyreholdet er er-
hvervsmæssig nødvendig for driften af Hornsevej 6.  
 
Bilag 1.8 viser lokalisering af ejendommen 
 
 

Tabel 1 Afstande til kommuneplaner/lokalplaner 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 
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Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-

tidige byzone 
1.800 m Ravsted  50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-

råde 

20 km Arrild Ferieby 50 m 

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

bolig og erhvervsformål 

Ca. 1.800 
m 

Ravsted  50 m  

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

institutioner, rekreative 
formål og lign.   

Ca. 1.800 
m 

Ravsted 50 m 

Nabobeboelse til ejen-
dom med landbrugs-

pligt 
144 m Hornsevej 10 50 m 

 
 
Tabel 2 Afstandskrav 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 15 m Fra ansøgt kviestald til stuehus 15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed >>500 m - 25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 3 km Ravsted Andels Vandværk 50 m 

Enkelt vandindvindingsan-
læg 

45 m 
Fra egen drikkevandsboring  til 
ny kviestald 

25 m 

Vandløb Ca.130 m  Beskyttet vandløb (Lundbæk) 15 m 

Dræn 42 m 

Fra eksisterende gyllebeholder 
til rørlagt grøft mod nordøst. 

Til ny kostald er der 44 m til 
samme grøft. 

15 m 

Sø Ca.270m Ansøgt kostald 15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

22 m Hornsevej  15 m 

Naboskel 110 m Hornsevej 10 30 m 

Afstande fremgår af bilag 1.8 
 
De nye anlæg overholder gældende afstandskrav. 
 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. 
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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 
Den nye kostald ligger 130 m fra Lundbæk, der er et beskyttet vandløb. Da kostalden er 
vurderet til at være erhvervsmæssig nødvendig er stalden ikke omfattet af åbeskyttel-
seslinjen på 150 m. 
 
Fredede områder og fortidsminder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelsesli-
nien for fortidsminder. 
  
Der er ingen arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede områ-
der”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29 fastsat regler om, at der på 
fortidsminder og inden for en afstand af 2 meter fra dem ikke må foretages jordbehand-
ling, gødes eller plantes. 
 
I henhold til naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1042 af 20/10/2008, må der ikke inden for 
100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven fo-
retages ændringer i tilstanden af arealet, herunder etableres hegn, placeres camping-
vogne og lignende. Forbuddet gælder ikke for sædvanlig hegning på jordbrugsejendom-
me og landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning. Forbuddet gælder endvidere ikke 
for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet, samt fortidsminder, der er nævnt i bilag 
1 til loven. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Der er følgende / ingen arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29a fastsat regler om, at der ikke 
må foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddi-
ger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortids-
minder. 
 
Vurdering 
Afstandskrav § 6 
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Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug § 6 er etablering af anlæg samt udvidel-
ser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfører 
forøget forurening, ikke tilladt inden for eller i en afstand af mindre end 50 m fra 1) eksi-
sterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusom-
råde eller 2) områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og 
erhvervsformål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreati-
ve formål og lign. 
 
Etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der med-
fører forøget forurening, er heller ikke tilladt inden for en afstand af 50 m fra nabobebo-
else. 
 
Der foretages ikke ændringer/udvidelser indenfor de nævnte afstandskrav. Det vurderes 
derfor at udvidelsen er i overensstemmelse med lovens krav. 
 
Afstandskrav § 8 
Hovedreglen er, at stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg for husdyrbrug for 
mere end 3 dyreenheder ikke må etableres inden for de i § 8 i loven angivne afstande.  
 
Det fremgår af husdyrbruglovens § 9, stk. 3, 1. pkt., at ”Hvor overholdelse af de i § 8 
nævnte afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere 
herfra og fastsætte vilkår til indretning og drift” og sidste pkt., at ”Kommunalbestyrelsen 
skal fastsætte vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener”. 
 
Byggeriet overholder afstandskravene i § 8. 
 
Bygge- og beskyttelseslinier 
Bygningerne ligger ikke inden for bygge- eller beskyttelseslinier i forhold til kirke og for-
tidsminde, kyst, skov, strand, klit, sø, å, lavbund, diger. 
 
Aabenraa Kommune vurderer at udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendig og at udvidel-
sen af anlægget kan foretages i overensstemmelse med de restriktioner der er for nye 
anlæg ift. Bygge- og beskyttelseslinier. 
 
Der stilles ingen vilkår. 
 

3.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Bedriften er beliggende på adressen Hornsevej 6, 6372 Bylderup-Bov og er endvidere 
beliggende i landzone i Aabenraa Kommune.  
 
Ejendommen består, ud over en beboelse, på nuværende tidspunkt af en kostald, ung-
dyrstald, goldkostald, kviestald, løbeafdeling, stald med kælvningsbokse, kalvehytter og 
småkalvestald, halm/foderlade, malkestald, bygninger til foder, maskinhus og udhus. 
Derudover er der 2 gyllebeholdere og 4 plansiloer, møddingsplads samt vaskeplads og 
betonplads til kalvehytter.  
 
Det ansøgte projekt gennemføres i 2 etaper fordi den ansøgte udskiftning af hele det 
eksisterende staldanlæg i praksis ikke er realiserbart i en etape.  
 
I 1. etape bygges ny kostald (1.1.1) med tilhørende befæstet areal til kalvehytter 
(1.1.10). Herudover etableres der gylleseperationsanlæg, plansiloanlæg og nye kørearea-
ler. Eksisterende plansilo sløjfes og 700 m3 gyllebeholder ændrer anvendelse så denne-
beholder fremover alene anvendes til ensilagepladsvand. 
 
I 2. etape opføres den nye kviestald (1.1.5) på 1.175 m2 således, at produktionen i de 
gamle nedslidte stalde kan nedlægges.  
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Således er det planen i etape 2 at nedrive/fjerne ungdyrstald, kalvestald, stald til gold-
køer, småkalvestald og kalvehytter, for at give plads til den ny kviestald (1.1.5). 
Når etape 2 er gennemført foregår al husdyrproduktion i nye stalde. 
 
Begge nye stalde etableres som sengestalde med fast drænet gulv, 2 % hældning og 
skrabning hver 2. time. Forskellige nye typer af gulv er ved at blive afprøvet og de fore-
løbige resultater virker lovende. Ansøger ønsker mulighed for i stedet for ovenstående 
gulv, at kunne vælge en anden gulvtype med samme ammoniakemission (4 %). 
 
Eksisterende pladsstøbt rektangulær gyllebeholder på 700 m3 anvendes fremover til op-
bevaring af spildevand fra ensilagepladser og tilhørende forpladser.  
 
Der etableres mobilt gylleseparationsanlæg som flyttes nord for rektangulær beholder og 
eksisterende vaskeplads vest for stald 1.1.4.  
 
Placeringen af det nye byggeri er blandt andet bestemt af produktionen på ejendommen, 
under hensyntagen til de logistiske forhold, naboer og afstanden til skel.  
 
Den nye kostald samt kviestalden vil blive opført i grå stålplader og tag af grå eternit og i 
harmoni med det eksisterende byggeri.  
 
Der er tale om et åbent landskab præget af landbrugsejendomme samt mindre landsbyer 
herunder Bredevad og Ravsted. En del markskel er markeret med levende hegn. Land-
skabet omkring ejendommen er relativt fladt og et typisk intensivt landbrugslandskab 
med ret få naturelementer. Et beskyttet vandløb løber øst for ejendommen.  
 
De ønskede nye bygninger etableres alle i forbindelse med de eksisterende.   
 
Bedriftens ejede harmoniarealer ligger indenfor en afstand af 4 km fra ejendommen. Gyl-
leaftalearealert ligger ca.  1 km af ejendommen. Der er forpagtet ca. 9,5 ha i Tønder 
Kommune.  
 
Landskabelige værdier 
 
 Tabel 3 Materialevalg 

Bygning 
Grund-

plan 
ca. 

Byg-
nings-
højde 

ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

A 

1.1.4  

Eksiste-
rende ko-
stald 

(opført 
1995) 

672 m2 7 m 20 º  
Søstenselementer / 
røde stålplader / gråt 
eternittag / lysplader 

Tom for dyr 
når etape 2 er 
gennemført. 
Bygningen 
anvendes 
derefter til 
halm og fo-
derlade eller 
maskiner. 

B 

1.1.2 

Ungdyr-
stald  

(opført 
1979) 

200 m2 6 m 20 º 
Hvidmalede lecablokke / 
gråt eternittag / lyspla-
der 

Nedrives i 
etape 2 

C 

1.1.12 
Småkal-
vestald 240 m2 9 m 20 º 

Røde stålplader / gråt 
eternittag / lysplader 

Nedrives i 
etape 2 

D 

1.1.3 
Stald til 
goldkøer 

100 m2 9 m 20 º 
Hvidmalede lecablokke / 
gråt eternittag / lyspla-
der 

Nedrives i 
etape 2 
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E 

1.1.9 
Stald til 
goldkøer  

Ca. 120 
m2 9 m 20 º 

Røde mursten og hvid-
malet gasbeton / sort 
zinktag 

Nedrives i 
etape 2 

F  
Malkestald, 
teknik og 
kontor 

800 m2 9 m 20 º 
Røde mursten og hvid-
malet gasbeton / sort 
zinktag 

Lager i etape 
2 

G  
Foder og 
diverse 100 m2 9 m  20 º 

Røde mursten og hvid-
malet gasbeton / sort 
zinktag 

Lager i etape 
2 

H 
1.1.11 

Sygeafde-
ling 30 m2 4 m 20 º 

Aluminiumsport og stål-
plader i gavlende. Byg-
ningen er åben i sider-
ne. Tag i gråt eternit. 

Diverse oplag 

I 
Maskinhus 
/ værksted 320 m2 8 m 20 º 

Røde stålplader Tag i 
gråt eternit.  

Maskinhus / 
værksted 

J 
Udhus med 
fast bund. 

(Olieoplag) 
16 m2 2,5 m 15 º Røde stålplader. Tag i 

gråt eternit.  
Udhus med 
fast bund. 

K Foderlade 800 m2 10 m  20 º 

Metalplader på siderne. 
3 m lysegrå og 2 m 
mørkegrå. Gråt eternit-
tag. Fast bund  

Fodercentral 
(halm, soja-
skrå, rapska-
ger). 

L Stuehus 180 m2 8 m  35 º Røde mursten / sort 
eternittag  Stuehus 

M Plansilo 1.260 m2 3 m - Grå beton Foder 

N Plansilo 180 m2 2 m - Grå beton Foder 

O Plansilo 430 m2 2 - Grå beton 
Nedrives i 
etape 2 

P 

1.1.13 

Gyllebe-
holder 
(1.500 m3) 
4 m dyb 

375 m2 3 m  - Grå betonelementer Gyllebeholder 

Q 

1.1.14 

Gyllebe-
holder 
(700 m3) 

Ca. 4 m 
dyb. 

Anvendes 
fremover 
til vand fra 
ensilage-
pladser 

180 m2 2 m  - Grå betonelementer 

Særskilt be-
holder til en-
silagesaft / 
vand i ansøgt 
drift. Ingen 
fysiske æn-
dringer 

R 

1.1.8 
Plads med 
kalvehytter 105 m2 - - Betonareal 

Nedrives i 
Etape 2 

S 

1.1.7 
Kælvnings-
bokse 

60 m2 3 m 20 º Grå fundablokke og tag 
af grå eternit. 

Nedrives i 
etape 2 

T 

1.1.1 
Ansøgt 
kostald  

2.014 m2 10 m  20-30 º 

Grå gardiner på siderne. 
Gavle med grå metal-
plader. Malkestald med 
metalplader. Lysegrå 
aluporte. Grå eternittag 

Ny kostald 
opføres i eta-
pe 1 

U 

1.1.5 
Ansøgt 
kviestald  

1.175 m2  10 m  20-30 º 
Grå gardiner på siderne. 
Gavle med grå metal-
plader. Grå eternittag. 

Ny kviestald 
opføres i eta-
pe 2 
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V 
Befæstet 
areal / 
forplads 

208 m2 - - Beton  Plads til sepa-
rationsanlæg 

W 

1.1.6 
Løbestald 90 m2 9 m 20 º 

Røde mursten og hvid-
malet gasbeton / sort 
zinktag 

Nedrives i 
etape 2 

X 
Befæstet 
are-
al/forplads 

450 m2 - - Beton Uændret 

Y 
Påfyl-
deplads 140 m2 - - Beton  Uændret 

Z 

1.1.15 
Møddings-
plads 120 m2 1 m - Beton 

Møddings-
plads 

Æ Vaskeplads 
mm 

168 m2 - - Beton 
Vaskeplads og 
plads til sepa-
rationsanlæg 

Ø 

1.1.10 
Nye kalve-
hytter 

336 m2 1 m - 
Betonareal og hvide 
glasfiberhytter 

Nye kalvehyt-
ter 

Å Ny plansilo 612 m2 - - Beton Ny plansilo 

 
 
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 
Anlægget er placeret inden for udpegningen ”Uforstyrrede landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”. 
 
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”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige na-
turarealer”. 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Naturområder”. 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Områder med naturinteresser”, men 
markerne 1 og 2 ligger helt eller delvist inden for udpegningen. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 7 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er en højmose beliggende syd-
øst for anlægget. 
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Natura 2000   
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 4,5 km sydøst for ejen-
dommen. Området er Natura 2000 område nr. INO 098 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og 
Terkelsbøl Mose, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemo-
se og Terkelsbøl Mose. 
  
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Følgende arealer grænser op til udpeg-
ningen ”Beskyttede Vandløb”: markerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17 og 22. Følgende 
arealer grænser op til ”Beskyttede vandhuller”: 4, 5, 6, 7 og 14, og følgende areal græn-
ser op til udpegningen: ”Beskyttede enge”: Mark 22-0. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at alle bygge- og beskyttelseslinjerne samt afstandskra-
vene er overholdt. 
 
Vilkår  

4. Til afskærmning af anlægget/stalden skal læhegnet langs privat fællesvej 
mod vest vedligeholdes.  

5. Den nye kostald (1.1.1) og kviestald (1.1.5) skal opføres i materialer, di-
mensioner og farvevalg som beskrevet i ansøgningen. 

6. Der må ikke etableres beplantning indenfor en åbeskyttelseslinie på 150 m 
fra Lundbæk 
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4 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

4.1 Husdyrhold og staldindretning 
Redegørelse 
Kvægbruget på Hornsevej 6 udvider fra de nuværende 165 køer, 124 kvier/stude (6 – 28 
mdr.), 36 småkalve (0 – 6 mdr.) svarende til 292,97 DE til 170 køer, 131 kvier/stude (6 
– 26 mdr.), 39 småkalve (0 – 6 mdr.) og 78 producerede tyrekalve (40 – 55 kg) svaren-
de til 302,63 DE.  
 
Det ansøgte projekt gennemføres i 2 etaper fordi den ansøgte udskiftning af hele det 
eksisterende staldanlæg i praksis ikke er realiserbart i en etape.  
 
I 1. etape bygges ny kostald (1.1.1) med tilhørende befæstet areal til kalvehytter 
(1.1.10). Herudover etableres der gylleseperationsanlæg, plansiloanlæg og nye kørearea-
ler. Eksisterende plansilo sløjfes og rektangulær 700 m3 gyllebeholder ændrer anvendel-
se, så denne beholder fremover alene anvendes til ensilagepladsvand. 
 
I 2. etape opføres den nye kviestald (1.1.5) på 1.175 m2 således, at produktionen i de 
gamle nedslidte stalde kan nedlægges.  
 
Således er det planen i etape 2 at nedrive/fjerne ungdyrstald, kalvestald, stald til gold-
køer, småkalvestald og kalvehytter, for at give plads til den ny kviestald (1.1.5). 
Når etape 2 er gennemført foregår al husdyrproduktion i nye stalde. 
 
Begge nye stalde etableres som sengestalde med fast drænet gulv, 2 % hældning og 
skrabning hver 2. time. Forskellige nye typer af gulv er ved at blive afprøvet og de fore-
løbige resultater virker lovende. Ansøger ønsker mulighed for i stedet for ovenstående 
gulv, at kunne vælge en anden gulvtype med samme ammoniakemission (4 %). 
 
Der etableres mobilt gylleseparationsanlæg som flyttes rundt mellem betonplads plads 
nord for rektangulær beholder og eksisterende vaskeplads vest for stald 1.1.4.  
 
Fordelingen af dyreholdet i de 2 etaper fordelt på de enkelte staldafsnit fremgår af tabel 
4. 
   
Tabel 4 Dyreholdet.  Rød= etape 1. Grøn = etape 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stald nr.  Dyrehold  Staldsystem  Alder  Antal individer i 

etape 1/etape 2 
Antal DE  

1.1.1 

Ny kostald – 1. etape 
 

Køer 

 

Sengestald med fast gulv 2 
% hældning eller tilsvarende. 

-  

148/148 
 

197,52/197,52 

Køer Dybstrøelse - 3/3 4,0/4,0 

Kælvekvier Dybstrøelse 25-26 mdr. 7/7 4,56/4,56 

 

Goldkøer 
Sengestald med fast gulv 2 
% hældning eller tilsvarende. 

-  

19/19 
 

25,36/25,36 

1.1.2 

Gl. ungdyrstald – ned-
rives i etape 2 

 

Kvier 
 

Spaltegulvsbokse 
 

6-12 mdr. 
 

39/0 
 

14,58/0 

1.1.3 Eks. Goldkostald 
– tom i ansøgt 

Goldkøer Dybstrøelse - 0 0 

1.1.4 

Gl. kostald – tom i 
etape 2 

 

Kvier 
 

Sengestald m. spalter 
 

12-25 mdr. 
 

85/0 
 

45,35/0 

 

Køer Sengestald m. spalter - - - 
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1.1.5 

Ny kviestald – etape 2 
Småkalve Dybstrøelse 2-6 mdr. 0/26 0/7,45 

Kvier Sengestald med fast gulv 2 
% hældning eller tilsvarende. 

 

6-25 mdr. 
 

0/124 
 

0/59,90 

1.1.6 Eks. Løbestald – 
tom i ansøgt. 

Kvier Sengestald m. spalter 12-17 mdr. 0 0 

1.1.7 Eks. Stald med 
kælvningsbokse – tom i 
ansøgt 

 

Kælvningsbokse 
 

Dybstrøelse 
 

- 
 

0 
 

0 

1.1.8 Kalvehytter på 
betonplads – tom i 
ansøgt 

 

Småkalve 
 

Dybstrøelse 
 

0-0,5 mdr. 
 

0 
 

0 

1.1.9 Småkalvestald – 
tom i ansøgt 

 

Småkalvestald 
Dybstrøelse  

0,5-6 mdr. 
 

0 
 

0 

1.1.10 Nye kalvehytter 
- ansøgt 

Småkalve Dybstrøelse 0-2 13/13 3,08/3,08 

Tyrekalve Dybstrøelse 40-55 kg 78/78 0,76/0,76 

1.1.11 Sygeafdeling - 
nudrift 

Køer Dybstrøelse - 0 0 

1.1.12 Eks. Småkal-
vestald – nedrives i 
etape 2. 

 

Småkalve 
 

Dybstrøelse 
 

0,5-6 mdr. 
 

26-0 
 

7,5/0 

I alt     302,63 
DE/302,63 DE 

 
I den nye kostald 1.1.1, som etableres i forbindelse med udvidelsens etape 1, skal der 
være malkekøer. I kostalden etableres et kælvnings-/goldkoafsnit til goldkøer i sengebå-
se og kælvekvier på dybstrøelse.  
 
Den ny ungdyrstald 1.1.5 opføres hvor de ældste stalde er placeret pt. I den ny stald skal 
alle kvier på nær kælvekvier gå tillige med småkalvene fra de er 2 mdr. Når etape 2 er 
gennemført går alle dyrene i nye stalde. 
 
Begge de nye stalde indrettes med et fast gulv, 2 % hældning og skrabning hver 2. time. 
Nye gulvtyper er på vej til at blive godkendt og det forventes at der inden staldbyggeriet 
går i gang på Hornsevej 6 er udviklet, afprøvet og godkendt nye gulvtyper som maksi-
malt har samme ammoniakfordampning som den valgte gulvtype (4 %). Ansøger ønsker 
mulighed for at vælge den gulvtype som samlet set vurderes at være den bedste med 
uændret ammoniakfordampning (4 %). 
 
Den eksisterende kostald A (1.1.4 ), har indtil nu været anvendt til malkekøer og de æld-
ste kvier. Når ny kostald 1.1.1 er opført vil en stor del af kvierne blive flyttet til denne 
stald. Stalden er indrettet som sengestald med spaltegulv. I etape 2, når ny ungdyrstald 
er opført ophører husdyrproduktionen i stalden. 
 
Hvis etape 2 ikke kan realiseres, f.eks. pga. finanskrise og manglende financieringsmu-
ligheder, er kravet om 20 % reduktion af ammoniakfordampning også opfyldt i etape 1. I 
så fald vil eksisterende kostald (1.1.4) som er en spaltestald blive anvendt til de store 
ungdyr fra dyrene er 12 mdr., mens ungdyrene fra 6-12 mdr. som hidtil går i spaltegulv-
bokse, som det er beskrevet i skema nr. 20453 for etape 1.  
 
Af skema 20453 for etape 1 (bilag 1.18) fremgår på side 48 at det generelle ammoniak-
krav ikke er overholdt og at der mangler 84 kg. Dette er ikke korrekt. Fejlen skyldes at 
skema 20453 er oprettet som en fiktiv kopi af skema nr. 7510. IT-systemet fastsætter 
ammoniakreduktionsprocenten til at være den der gælder det år hvor kopien er oprettet, 
altså 25 % fordi kopien er oprettet i 2010. Bilag 1.19 viser at det generelle ammoniakre-
duktionskrav er overholdt med et plus på 14 kg N. 
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En del af de gamle stalde vil fortsat blive anvendt til småkalve på dybstrøelse mens an-
dre bygninger kommer til at stå tomme eller anvendt til andet formål, så som lager og 
lignende. 
 
Ansøgningen og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser mil-
jøet i det omfang loven tilsigter, og der vil løbende blive indhentet opdateret viden, med 
henblik på forbedringer der lever op til nutidens miljøkrav. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at antallet af dyreenheder stemmer overens med det an-
søgte projekt. Det vurderes endvidere, at der med rimelighed kan reguleres i kvægbe-
sætningen, idet en normal malkekvægbesætning kræver en vis fleksibilitet med hensyn 
til opdræt. Det er dog forudsat, at det samlede antal DE (gældende definition) eller ge-
neafstanden for lugt ikke forøges (dette kræver godkendelse). Antallet af DE beregnes 
efter den til enhver tid gældende definition. 
 
BAT staldteknologi 
BAT indenfor kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der tilsvarer 
referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensive fjerkræ- 
og svineproduktion (BREF). Der er dog et enkelt BAT-byggeblad for præfabrikerede dræ-
nede gulve, samt et BAT-blad for svovlsyrebehandling af kvæggylle. BAT-byggebladet for 
præfabrikerede drænede gulve er historisk og ikke ajourført med hensyn til driftsøkonomi 
og miljøøkonomi. Desuden er der www.husdyrgodkendelse.dk beregninger.  
 
Der er p.t. ingen BAT-blade på staldsystemer til opdræt og småkalve. 
 
Stald 1.1.1 (Bygning T): Ny kostald – 1. etape 
Redegørelse 
Stalden bliver indrettet som sengestald med fast gulv, 2 % hældning og skrabning hver 
2. time. Stalden opføres i 2011 eller 2012. Det valgte staldsystem er BAT i stald til mal-
kekøer. 
 
Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene 
primært er forholdsvis tørre, men det store luftskifte betyder ligeledes en lavere koncen-
tration af ammoniak og lugt.  
 
Der er valgt et fast gulv med 2 % hældning og skrabning hver anden time. Dette gulv 
svarer til og har samme ammoniakemission som præfabrikerede drænede gulve, som 
pga. deres tørhed giver en stor reduktion af ammoniakfordampningen – Gulvene er be-
skrevet i et BAT-byggeblad, hvilket betyder at gulvet er vurderet med hensyn til teknik 
og økonomi.  
 
Der er fra Dansk Kvæg i øjeblikket undersøgelser i gang vedr. nye gulvtyper med præfa-
brikerede faste gulve. Disse nye typer har mindre skrabere (færre hornrelaterede klov-
sygdomme), og er bedre til at dræne gulvet for ajlepytter. Tilsvarende foregår der under-
søgelse/afprøvninger vedr. gulvtyper med spalter med mindre lysningsareal end det tra-
ditionelle spaltegulv.  
 
Hvis afprøvningen af disse nye gulvtyper er færdige, når byggeriet af den nye stald på 
Hornsevej 6 går i gang og hvis de nye gulvtyper både tilgodeser dyrevelfærden og har 
mindst samme ammoniakreducerende virkning, ønsker ansøger at gøre brug af en af de 
nye gulvtyper. 
 
Der installeres ikke forsuringsanlæg idet der er valgt en staldtype med fast gulv og skra-
ber. Der vil derfor kun kunne opnås en reduktion i ammoniakfordampningen fra lager-
tanken svarende til ca. 1 %. I forhold til den ringe gevinst i sparet kg N er der ikke pro-
portionalitet i at installere forsuringsanlæg.  
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I svinestalde er det muligt at opnå en ammoniakreducerende effekt ved installering af 
gyllekøling. Tilsvarende dokumentation findes ikke for kvægstalde og der er på nuværen-
de tidspunkt ikke udført forsøg i Danmark, der viser en effekt af gyllekøling i åbne kvæg-
stalde.  
 
Vurdering 
Stalden opføres i etape 1 og skal rumme 148 malkekøer, 19 goldkøer, 3 kælvekøer og 7 
kælvekvier. Stalden indrettes med fast gulv med 2 % hældning og skrabning hver anden 
time og et mindre dybstrøelsesafnit til kælvekøer og kælvekvier.  
 
Fast gulv med 2 % hældning og skrabning hver anden time er BAT i nye stalde til malke-
køer. Der er ingen BAT-blade for kælvekøer og kælvekvier. Dybstrøelsesafdelinger til 
enkelte køer eller kvier vurderes at være BAT af hensyn til dyrevelfærd. Dybstrøelse har 
en forholdsvis lav ammoniakfordampning såfremt det sikres at overfladen holdes tør. Der 
er derfor stillet vilkår herom. 
 
Aabenraa Kommune vurderer derfor at dette staldafsnit lever op til BAT-niveau for de 
nævnte dyregrupper.  
 
Stald 1.1.2 (Bygning B): Gl. ungdyrstald nedrives i etape 2. 
Redegørelse 
Stalden anvendes i nudrift til 34 kvier (6-12 mdr.) i spaltegulvbokse.  
I etape 1 anvendes stalden 39 kvier (6-12 mdr.) i spaltegulvbokse.   
 
Stalden nedrives i etape 2 og erstattes af ny kviestald 1.1.5.  
Denne stald bruges i etape 1 til kvier. For kvier findes ingen BAT-blade.  
 
Stald 1.1.3 (Bygning D): Eksisterende goldkostald – tom i ansøgt.  
Redegørelse 
Stalden anvendes i nudrift til 6 goldkøer på dybstrøelse og tages ud af brug når ny ko-
stald 1.1.1 er opført.  
 
Bygningerne nedrives i etape 2 for at gøre plads til ny kviestald 
 
Stald 1.1.4 (Bbygning A): Gl. kostald - tom i etape 2. 
Redegørelse 
Stalden anvendes i nudrift til 157 køer og 56 kvier (17-27 mdr.).  
 
Når ny kostald (stald 1.1.1) er etableret i etape 1 anvendes stalden til kvier fra 12-25 
måneder Stalden er indrettet med sengebåse og spalter (kanal, bagskyl / ringkanal).  I 
2. etape tømmes stalden for dyr. Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, 
hvilket betyder at staldgulvene primært er forholdsvis tørre, men det store luftskifte be-
tyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og lugt.  
 
Denne stald bruges i etape 1 til kvier. For kvier findes ingen BAT-blade.  
 
Stald 1.1.5 (Bygning U): Ny kviestald – etape 2.  
Redegørelse 
Stalden indrettes til småkalve fra 2-6 mdr. samt til kvier fra 6-25 mdr. 
 
Staldafsnittet til kvier indrettes som sengestald med fast gulv, 2 % hældning og skrab-
ning hver 2. time. Der opstaldes 124 kvier (6-25 mdr.) i dette staldafsnit. 
 
Staldafsnittet til småkalve indrettes med dybstrøelse for småkalve fra 2-6 mdr. 
Dybstrøelsesstalde til kalve er i overensstemmelse med god landmandspraksis og krave-
ne til dyrevelfærd.  
 
Der er p.t. ingen BAT-blade på staldsystemer til kalve og opdræt. 
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Vurdering 
Stalden opføres i etape 2 og skal i rumme 124 kvier fra 6-25 mdr., 39 småkalve fra 2-6 
mdr.  
 
Staldafsnittet til kvier indrettes med fast gulv med 2 % hældning og skrabning hver an-
den time. Der er ingen BAT-blade på staldsystemer til opdræt.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at opstaldning af dyr op til 6 mdr. på dybstrøelse må be-
tegnes som værende BAT for denne dyregruppe. Kalve i denne aldersgruppe har brug for 
et varmt og velstrøet leje. Opstaldningen skal sikre, at kalvene kan holde kropstempera-
turen. Opstaldning af kalve i dybstrøelsessystemer, hvor det sikres, at der altid er et tørt 
og velstrøet leje, vurderes derfor som værende BAT. 
   
Stald 1.1.6 (Bygning W): Eksisterende løbestald – tom i ansøgt 
Redegørelse 
Stalden anvendes i nudrift til 33 kvier (12-17 mdr.) i spaltegulvbokse. Når ny stald 1.1.1 
er taget i brug og ungdyrene er flyttet til stald 1.1.4 tømmes dette staldafsnit for dyr. 
 
Stald 1.1.7 (Bygning S): Eksisterende stald med kælvningsbokse – tom i ansøgt.  
Redegørelse 
Stalden anvendes i nudrift til 1 kælveko og 6 kælvekvier. Dyreholdet ophører når stald 
1.1.1 er opført i etape 1. Stalden nedrives i etape 2   
 
Stald 1.1.8 (Bygning R): Eksisterende kalvehytter på betonplads – tom i ansøgt.  
Redegørelse 
Småkalve fra 0 – 0,5 mdr. går i kalvehytter. Pladsen nedlægges når ny plads til kalvehyt-
ter er etableret i etape 1. 
 
Stald 1.1.9 (Bygning E): Eksisterende småkalvestald – tom i ansøgt. 
Redegørelse 
Stalden anvendes i nudrift til småkalve fra 0,5 – 6 mdr. Produktionen nedlægges i etape 
1. 
 
Stald 1.1.10 (Bygning Ø): Nye kalvehytter – ansøgt. 
Redegørelse: 
Kalvehytter etableres på beton areal vest for den nye kostald 1.1.1, I kalvehytterne går 
kviekalve indtil de er to mdr samt til de producerede tyrekalve der sælges efter ca. 14 
dage, når de vejer 55 kg.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opstaldning af dyr op til 6 mdr. på dybstrøelse må be-
tegnes som værende BAT for denne dyregruppe. Kalve i denne aldersgruppe har brug for 
et varmt og velstrøet leje. 
 
Stald 1.1.11 (Bygning H): Sygeafdeling – nudrift. 
Redegørelse: 
Stalden anvendes i dag som sygeboks og produktionen nedlægges i etape 1 når ny stald 
1.1.1 er opført 
 
Stald 1.1.12 (Bygning C): Eksisterende småkalvestald – tom i etape 2. 
Redegørelse: 
I nudrift er der 10 småkalve 0,5 – 6 mdr i staldafsnittet. I etape 1 anvendes stalden til 
39 småkalve 2-6 mdr. i dybstrøelse. 
 
 
 
Fastlæggelse af BAT-niveau for hele staldanlægget på Hornsevej 6 i etape 2. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ansøgte  nybyggeri er i overensstemmelse med 
gældende regler og ikke vil medføre gener for miljøet. Aabenraa Kommune vurderer 
endvidere at det ansøgte staldsystem samlet set lever op til BAT i såvel etape 1 som eta-
pe 2.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ansøgte dyrehold kan etableres og drives som øn-
sket med følgende vilkår  
 
Vilkår  

7. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte stald-
afsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel 
dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 7. Dyreenhedsom-
regningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 
2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere 
end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreen-
hedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder.  

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

9. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrel-
se efter 2 år / 5 år, og når besætningen er nået op på 302,97 DE. 

10. Efter udvidelsen må der ikke være dyr i stald 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 
1.1.7, 1.1.8, 1.1.9,1.1.11 og 1.1.12.  

11. I staldafsnittet til 167 malkekøer (bygning 1.1.1) og i staldafsnit 1.1.5 til 
124 opdræt (6-25 mdr.) skal gulvene i gangarealerne bestå af fast gulv 
med 2 % hældning med et skrabeanlæg, der kører mindst hver 2. time. 
Anvisningerne i byggeblad nr. 107.04-22 omkring pladsstøbte gulve skal 
følges. 

12. Såfremt der inden byggeriet går i gang er gulvtyper på markedet med 
samme ammoniakemission (4 %) kan en sådan gulvtype etableres i stedet 
for det faste gulv med 2 % hældning. Vilkår 10 gælder så ikke. 

13. I staldafsnit  med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i 
mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 

14. Det skal sikres, at spalterne altid er funktionsdygtige, således at gødning 
og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne. Kontrol 
skal ske minimum 1 gang i døgnet. 

 
 

4.2 Ventilation 
Redegørelse 
Der er ingen mekanisk ventilation på ejendommen efter udvidelsen. Der anvendes kun 
naturlig ventilation, og ventilationen sker gennem åbning i siden samt i kip. Med naturlig 
ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket medfører, at staldgulvene er forholdsvis 
tørre, hvilket betyder en lavere koncentration af ammoniak og lugt.   
 
Stald (1.1.2) har mekanisk ventilation. Stalden er i brug i etape 1 men nedrives i etape 2 
for at give plads til ny kviestald (1.1.5).  
 
Stald 1.1.3 har ligeledes mekanisk ventilation men produktionen nedlægges i ansøgt drift 
og stalden nedrives i etape 2. 
 
 
Vurdering 
For intensiv fjerkræ- og svineproduktion over en vis størrelse er i EU-regi udarbejdet en 
BREF-note, som anfører, hvad der betragtes som BAT i forbindelse med en række pro-
duktionsforhold herunder driftsstyring, staldindretning, vand- og energiforbrug mv. Skov- 
og naturstyrelsen anfører i husdyrvejledningen, at der også for produktion af andre hus-
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dyrtyper (herunder kvæg) skal ske tilsvarende inddragelse af BREF’ens BAT – aspekter i 
det omfang, det er relevant. Det fremgår af BREF-noten, at det bl.a. er BAT at reducere 
energiforbruget ved at anvende naturlig ventilation, hvor dette er muligt.  
 
Aabenraa Kommune vurderer således, at husdyrbruget anvender BAT ved anvendelse af 
naturlig ventilation i staldanlægget. Der stilles ikke yderligere vilkår.   
 

4.3 Fodringsteknik  
Redegørelse 
Foder til kvæg består af 60 % hjemmeavlet grovfoder, hovedsageligt majs og græs, samt 
indkøbt tilskudsfoder i form af færdigblandinger alene eller i kombination med forskellige 
råvarer som fx sojaskrå, rapsprodukter, korn, roepiller m.m. Foderplanen afstemmes 
jævnligt med en mineralblanding for at tilgodese kreaturernes behov for næringsstoffer.  
 
Fodersammensætningen afstemmes i forhold til dyrenes biologiske behov (kalv, kvie, 
malkende ko, goldko, slagteko og evt. slagtekalv). For at opnå så præcis en næringsstof-
sammensætning som muligt, udtages der analyser af grovfoderet. Analyserne ligger til 
grund for sammensætningen af det indkøbte foder. Optimeringen af foderplanen sker 
bl.a. på protein, så overforsyning såvel som underforsyning undgås. Overforsyning med 
protein medfører en belastning for miljøet, men det overbelaster også koen.  
 
På mineralsiden kan der ud fra bedriftens aktuelle grovfoderanalyser af mineralstofpro-
ducenten udarbejdes specielt sammensatte mineralblandinger, der opfylder normerne til 
dyrenes behov for alle mikro- og makromineraler, heriblandt fosfor, samt vitaminer. 
 
Køerne får udover den daglige mængde fuldfoder tildelt kraftfoder når de malkes i 
AMS'en (det automatisk malkesystem). Dette styres automatisk og bliver via computeren 
afstemt til hver ko individuelt, således at de får den mængde de har behov for, afhæn-
gigt af hvor de er i deres laktation og deres huld osv. Derudover er der rigeligt vand til 
rådighed for køerne flere steder i stalden.  
 
Bedriftens forbrug af foderstoffer til køer og opdræt er ca. 200 tons kraftfoder pr. år både 
før og efter udvidelse. Da den ansøgte udvidelse er på kun få procent vil andelen af grov-
foder ligeledes være uændret. Hovedsageligt produceres al grovfoder på bedriftens area-
ler.  
 
Småkalve fodres hovedsagelig med komælk samt velsmagende småkalveblanding, som 
er afstemt til småkalvenes behov. Derudover fodres småkalve med frisk hø.  
 
Grovfoderet består af græs- og majsensilage som alt sammen opbevares på støbt 
plads/plansilo. Der er i nudrift en stor ensilageplads (M) på 1.260 m2, en plads (O)på 
430 m2 samt en plansilo (N) på 180 m2. I forbindelse med udvidelsen etableres en ny 
betonplads (Å) til ensilage på 612 m2 på den nordlige side af stald (1.1.4) og eks. plansi-
lo på 180 m2 nedrives i etape 1 for at skabe plads til en intern kørevej og nyt befæstet 
areal (N) over mod den nye kostald. Eksisterende plansilo (O) nedrives i etape 2 for at 
gøre plads til ny kviestald. 
 
Kraftfoder, halm og korn opbevares i foderlader. Kraftfoderet leveres som løse råvarer. 
Sammenblanding af løse råvarer foregår indenfor i foderladen og mixes med ensilage på 
ensilagepladsen.  
 
BAT foder 
Der anvendes BAT inden for foder, da de indkøbte fodermidler og ensilage opbevares og 
håndteres miljømæssigt forsvarligt uden væsentlig risiko for miljøet. I BREF er der vejle-
dende niveauer for råprotein for kvæg. Der foretages analyser af grovfoderet, som ligger 
til grund for sammensætningen af det indkøbte foder. Derudover udarbejdes jævnligt 
foderplaner, hvilket må anses for BAT indenfor foder. 
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Vurdering 
Grundlaget for reduktion i næringsstofforurening er i lovgivningen baseret på, at der kan 
anvendes differentierede virkemidler, hvoraf fodring er ét. Da der herudover ikke er fast-
lagt BAT-krav for fodring hos kvæg, betragter kommunen normtallene, som anvendes på 
ejendommen, for at være BAT, indtil evt. konsistente BAT-niveauer bliver udmeldt fra 
retningsgivende referencer, jf. det nedsatte teknologiudvalg.  
 
Foderets indhold af råprotein og fosfor har betydning for koncentrationen af næringsstof-
fer i gødningen og påvirker herved ansøgningsskemaets beregninger af emissioner fra 
stalde og lager, samt gødningsbelastningen på udbringningsarealerne. Der stilles ikke 
vilkår til fodring, idet ansøger har angivet 0 i de felter, der specificerer fodringen i ansøg-
ningsskemaet.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de nuværende og planlagte tiltag til opbeva-
ring og håndtering af foder ikke sker en væsentlig øget påvirkning af omgivelserne 
 
Vilkår 

15. Der skal udarbejdes foderplaner for malkekøerne. Foderplanerne skal inde-
holder oplysninger om indholdet af totalt protein, (AAT og PBV for kvæg) i 
foderet. Foderplaner skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og fore-
vises på kommunens forlangende. 

16. Grovfodermidler bortset fra frisk græs, der udgør mere end 10 % 
FE/malkeko/dag, skal analyseres for indholdet af råprotein, AAT, PBV. Ana-
lysen skal foretages af akkrediteret laboratorium. Resultatet af analysen 
skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevise på kommunens 
forlangende. 

 

4.4 Opbevaring af ensilage 
Redegørelse 
Grovfoderet består af græs- og majsensilage som alt sammen opbevares på støbt 
plads/plansilo med afløb til særskilt opbevaringsbeholder. Gyllebeholderen (Q) har en 
kapacitet på 700 m3 og anvendes i ansøgt drift til særskilt opbevaringsbeholder til spilde-
vand fra ensilageopbevaringsanlæg og tilhørende forplads, hvorfra vandet med gyllevogn 
udbringes på marken.  Der er i nudrift en stor ensilageplads (M) på 1.260 m2 incl. for-
plads, en plansilo (N) på 180 m2 samt en plansilo (O) på 430 m2. De 2 sidstnævnte sløj-
fes.  I etape 1 sløjfes den eksisterende plansilo (N) på 180 m2 for at gøre plads til en 
intern kørevej mv. og der etableres en ny betonplads til plansilo (Å) 612 m2 på den nord-
lige side af stald (1.1.4). I etape 2 sløjfes plansilo (O) for at gøre plads til ny stald 1.1.5. 
 
I alt opbevares ca. 3.780 m3 majsensilage og 720 m3 græsensilage. Disse mængder kan 
variere fra år til år, afhængig af om det har været et godt eller dårligt høstår.  
 
Håndtering af ensilage vil ske således at eventuelle lugt- og fluegener for nabobeboelser 
minimeres. Endvidere vil håndteringen sikre, at risiko for tab af næringsstoffer til omgi-
velserne minimeres.  
 
Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller –siloer vil løbende blive fjernet og opbevaret 
på møddingplads overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener. 
 
Ensilage opbevares ikke i markstakke - dog kan der i enkelte særdeles gode høstår være 
en mindre mængde, som lægges i markstak. En sådan stak vil højest være placeret det 
samme sted i 24 måneder. Der vil derefter gå 5 år, før ensilagen igen placeres på samme 
sted. Ved markstakke overholdes gældende afstandskrav og lovgivning 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de ansøgte tiltag vedrørende opbevaring og 
håndtering af ensilage, ikke sker en væsentlig øget påvirkning af omgivelserne.  
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Vilkår 
17. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbe-

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

18. Ensilage i markstak skal overholde følgende afstandskrav: 
 
 

Kategori Afstandskrav, meter 

Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m 

Fælles vandindvindingsanlæg 50 m 

Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m 

Offentlig vej og privat fællesvej 15 m 

Levnedsmiddelvirksomhed 25 m 

Nabobeboelse 50 m 

Til naboskel 30 m 

 
 
19. Ensilage i markstakke må ikke placeres på arealer, som skråner mod vand-

løb og søer, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 
20. Ensilage skal overdækkes umiddelbart efter etablering af markstak. 
21. Ensilage skal overdækkes med lufttæt materiale umiddelbart efter ilægning 

i siloen. 
 

4.5 Energi- og vandforbrug 
Redegørelse 
Der bruges årligt ca. 30.000 l diesel både i ansøgt og nudrift. Der bruges ca. 140.000 
kWh i nudrift og dette forventes at stige til ca. 162.000 kWh.  
 
Dieselforbruget er bestemt af, at en stor del af mark- og høstarbejdet udføres af Hornse-
vej 6, og kun en mindre del er lagt ud til maskinstation. 
 
Da besætningen kun udvides med ca. 9,66 DE, og markarealet ikke udvides, skønnes det 
fremtidige forbrug at være på linje med forbruget i nudrift. 
 
Med nye installationer og ny teknik i de nye stalde, vil forbruget ofte falde pr DE, da ny 
teknik og nye installationer forbruger mindre strøm end ældre.  
 
                Tabel 6 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug til husdyrbruget 140.000 kWh 162.000 kWh 

Elforbrug gylleseparation  3037 kwh1 

I alt  165.037 kwh 

Dieselolie til markbruget 30.000 l 30.000 l 

 
Stuehuset opvarmes med varmeveksler (mælkekølingen). 
                                                 
1 Der er regnet med 0,7 kwh/m3 gylle, der separeres 
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                 Tabel 7 Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. vandspild 6.899 m³ 7.820 m³ 

Vask af malkestald (nudrift) 
/ malkerobotter (ansøgt) 

691 m³ 858 m3 

Rengøring af markredskaber 50 m³  50 m³ 

Sprøjtning, markbrug 50 m³ 50 m³ 

I alt vandforbrug 7.690 m³ 8.778 m³ 

 
Vandindvindingsanlæg fremgår af bilag 1.6 og 1.8. 
 
Til den private husholdning anvendes vand fra Ravsted Andelsvandværk.  
 
Vand til bedriften (drikkevand til kreaturer og vaskevand til staldanlæg, malkeanlæg og 
mælketank) leveres fra egen boring som er placeret syd for eksisterende stald 1.1.4 og i 
en afstand af 45 m fra ny kviestald. Der udtages vandprøver hvert år. Alt vandforbrug i 
forbindelse med mælkeproduktion dækkes således fra egen boring.  
 
Til markvanding anvendes 2 markvandingsboringer, hvoraf den nærmeste er placeret ca. 
145 m N-NV for ny kviestald (1.1.5), ca. 47 m fra ny kostald og 42 m fra kalvehytter. 
Boringen er fra først i 80´erne (vandindvindingstilladelse 39.500 m3). Herudover er der 
en vandboring ca. 800 m N for ny staldbygning ved Baunehøj (vandindvindingstilladelse 
ca. 56.000 m3). 
 
Vurdering 
Ud fra normtal for elforbrug kan det beregnes at det årlige elforbrug til 170 malkekøer 
ved minimum 9.234 kg mælk pr. årsko vil andrage 161.497 kWh.  

Normtal for vandforbruget til det ansøgte dyrehold kan beregnes til 7.820m3. Beregnet 
som følger: 

• Vandforbrug, pr. 
o Årsko: ca. 100 l drikkevand inkl. vandspild/dag/årsko; ca. 5 m3 vand ren-

gøring/årsko; i alt ca. 40 m3 vand/årsko stor race *170 årskøer = 6800 
m3.  

o Opdræt: ca. 6 m3/årsopdræt * 170 årsopdræt = 1020 m3. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er taget de nødvendige tiltag til vand og energibe-
sparelser, idet det skønnede forbrug ligger i et fornuftigt leje i forhold til de beregnede 
normtal for det ansøgte dyrehold. 
 
Aabenraa Kommune gør opmærksom på at kommunen skal ansøges om tilladelse til for-
øget vandindvinding. 
 
 
BAT vand- og energiforbrug 
Redegørelse 
Energi 
Elektricitet anvendes primært til malkning, nedkøling af mælk, gyllepumpning, gyllesepa-
ration, markvanding samt belysning.  
 
Der sker ingen opvarmning af driftsbygninger med dyrehold, hvorfor der ikke bruges 
energi på opvarmning. 
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Det tilsigtes at installationer løbende bliver udskiftet til nyere eller bedre teknologi så 
energiforbruget reduceres. 
 
Logistikken i forbindelse med afhentning af foder til blandeanlæg, er indrettet så afstan-
den giver færrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget. 
 
På mælketanken er der påsat forkøler (varmeveksler), så mælken forkøles. Dermed spa-
res der energi på nedkøling af mælken. Varmen der ”trækkes” fra mælken anvendes til 
at holde køernes vand frostfrit om vinteren og desuden anvendes varmen til at opvarme 
brugsvand i stalden og til opvarmning og varmt vand i stuehuset.  
 
Det vurderes, at malkeanlæg er den enkeltpost i det totale energiforbrug, der vægter 
mest. Der gennemføres derfor et årligt eftersyn af mælketanken af et autoriseret køle-
firma, hvor indstilling af automatik tjekkes og kondensatoren renses. Eftersynet er med 
til at sikre, at mælketanken ikke bruger unødig energi.  
 
Ventilationen er i nudrift både naturlig og mekanisk, mens der i ansøgt drift er naturlig 
ventilation overalt, hvorfor der ikke anvendes energi på ventilation. Belysningen i stalden 
bliver i ansøgt drift styret af "ur", som måler det naturlige dagslys (lux). Dvs. at belys-
ningen automatisk slukkes, når det naturlige lys er tilstrækkeligt kraftigt. Det begrænser 
unødigt energiforbrug til belysning. Der vil dog være natbelysning i kostalden (lys til ori-
entering), idet et reduceret antal lysarmaturer er tændt. Der vil desuden altid være lys 
ved malkerobotterne, således at køerne kan opsøge dem døgnet rundt for at blive mal-
kede.  
 
Belysningen i stalden bliver i ansøgt drift styret af "ur", som måler det naturlige dagslys 
(lux). Dvs. at belysningen automatisk slukkes, når det naturlige lys er tilstrækkeligt kraf-
tigt. Det begrænser unødigt energiforbrug til belysning. Der vil dog være natbelysning i 
kostalden (lys til orientering), idet et reduceret antal lysarmaturer er tændt. Der vil des-
uden altid være lys ved malkerobotterne, således at køerne kan opsøge dem døgnet 
rundt for at blive malkede.  
 
Endvidere bruges solen som lyskilde i videst muligt omfang. Dette sker ved at have 
størst muligt lysindfald gennem åbne sider og lysplader i taget samt lyse farver i stalden. 
Desuden er der natsænkning af belysningen i staldene.   
 
Udendørs belysning udskiftes ligeledes til dagslysstyret (lux-måler) eller med bevægel-
sessensorer. 
 
Vand 
Bedriftens drikkevandsinstallationer efterses og rengøres jævnligt med henblik på at 
undgå spild. Eventuelle lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Vandforbruget 
registreres hver måned. Der er drikkekar til køer. Ved de små kalve i dybstrøelse er der 
drikkekopper. Der anvendes højtryksrenser og koldt vand ved vask af malkeanlæg.  
 
Der er opsat flydere i drikkekar. Således opnås altid en konstant vandoverflade og der vil 
således opnås en besparelse i drikkevandsforbrug da spildet derved minimeres. 
 
Der er ikke monteret vandbesparende foranstaltninger på malkeanlægget. Der er pt. ikke 
positive erfaringer med genbrug af vaskevand i malkerobotternes malkesystem. Syste-
met er meget fintfølende og registrerer derfor nemt fedtpartikler eller andre forurenende 
stoffer. Dette medfører nedsat kapacitet på robotterne samt større vand- og strømfor-
brug.  
 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at 
undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. 
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Staldene kontrolleres dagligt og der udføres småreparationer med det samme eller tilkal-
des service, hvis der er behov for det.  
 
Vandforbruget registreres hver måned og noteres i logbog.  
Der er drikkekar til køer. Hos kalvene i dybstrøelse er der drikkekopper. Maskiner vaskes 
med højtryksrenser.  
 

Vurdering 
Renere teknologi sigter blandt andet på: At minimere forbrug af energi, vand og andre 
råvarer pr. produceret enhed 
 
For at forbedre den generelle miljømæssige drift ift. ressourcer er BAT følgende:  

- At man gennemgår bedriften med henblik på besparelse på el-forbrug og andre 
energikilder, evt. sammen med sit energiselskab. Ved jævnlig aflæsning af ener-
gimålere kan man hurtigt danne sig et overblik over energiforbruget og samtidig 
sikre sig mod uforudsete udgifter. Alene ved at forholde sig kritisk til forbruget 
kan man erfaringsmæssig opnå besparelser på op mod 5-10 % af årsforbruget.  

- At man fører regnskab over forbrug af vand, energi, foder samt kunstgødning, 
samt minimerer forbruget pr. produceret enhed.  

- At vandingssystemet vedligeholdes således, at vandspild undgås 
- At der anvendes energibesparende belysning  
- At opdage og reparere evt. lækager hurtigst muligt. 
- At man til stadighed renholder og vedligeholder anlæg og maskiner således, at de 

altid fungerer optimalt. 
- At man udskifter miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige 
- At gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet. 

 
Det er kommunens opfattelse, at landmanden igennem den beskrevne drift, god land-
mandspraksis og via uddannelse og dygtiggørelse indenfor landbrugsdriften mm. samt 
ved overholdelse af de stillede vilkår om registrering og maksimalt forbrug af energi og 
vand, overholder kravet om BAT. 
 
Vilkår  

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

dokumenteres i mindst 5 år. 
24. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud 165.037 kWh/år, 

skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en hand-
leplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merfor-
bruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises 
ved tilsyn. 

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

26. Senest 2 år efter at denne miljøgodkendelse er blevet meddelt, skal der 
være etableret et varmegenvindingsanlæg, der er koblet på mælkekølean-
lægget. 

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

28. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud 8.778 m3, 
skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handle-
plan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merfor-
bruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises 
ved tilsyn. 

 

4.6 Spildevand, samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
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Spildevand fra produktionen i driftsbygningerne, i alt 858 m3, består af drikkevandsspild 
og rengøringsvand fra malkeanlæg og stalde. Spildevandet ledes via gyllekanal til gylle-
beholder. 
 
Regnvand fra tag på maskinhus (bygning K) ledes til regnvandsfaskine hvorfra det nedsi-
ves. Placering af faskine fremgår af bilag 1.5. Tagvand fra de nye stalde ledes til samme 
faskine som er dimensioneret til udvidelsen. Fra den gamle bygningsmasse ledes tagvand 
til grøft nord for ejendommen og herfra videre Lundbæk og videre til Hvirlå.  
 
Spildevandet fra staldene (drikkevandsspild, vaskevand fra rengøring af mælketank, 
malkeanlæg, mv.) føres til gylletank. Vand fra de befæstede arealer ved ensilagesiloer, 
vaskeplads samt nyopført plads til skruepresse føres til gylletank. 
 
Der er ingen planer om at installere toilet i nye staldbygninger og i eksisterende stalde er 
der ej heller toilet. Fra stuehuset er det vurderet, at der ledes ca. 170 m³ til WS Bioclean 
renseanlæg hvorfra der er afløb til grøft og vandløb  
 
 
Tabel 8 Spildevand 

Spildevands-
typer 

m³ /år 
før ud-
videlse 

i m³ 

m³ /år 
efter 
udvi-

delse i 
m³ 

Afledes til 
Rense-

foranstalt-
ning 

Vaskevand fra 
husdyrprodukti-
onen 

(Indeholdt i 
norm) 

691  858  Gyllebeholder Ingen 

M 

Eksisterende 
ensilageplads på 
1260 m2 

882 882 Særskilt opsamlingsbehol-
der (Q) 

Ingen 

N  

Eksisterende 
plansilo på 180 
m2 ændres til 
intern køre-
vej/plads til 
seperationsan-
læg  og udvides 
til 350 m2 

126 245 Gyllebeholder Ingen 

O 

Eksisterende 
plansilo på 430 
m2  

301 0 - - 

Æ 

Betonplads til 
vask samt pla-
cering af sepa-
rationsanlæg 
(168 m2) 

168  118  Gyllebeholder Ingen 

V 
Intern kørevej og 

0 231  
Særskilt opsamlingsbehol-

der Ingen 
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forplads til ensi-
lageplads 330 m2  
X 
Befæstet areal / 
forplads 
270 m2 i nudrift / 
231 m2 i ansøgt 

189  162  
Særskilt opsamlingsbehol-

der 
ingen 

Y 
Påfyldeplads 140 
m2 

98  98  Gyllebeholder ingen 

R 
Betonplads til 
kalvehytter (130 
m2 nudrift) 

91  0  Gyllebeholder ingen 

Ø 
Ny betonplads til 
kalvehytter 
340m2 

0 238 Gyllebeholder ingen 

Sanitært spilde-
vand fra stue-
hus 

170  170  Vandløb 
WS Bioclean 
Minirensean-

læg 

Afløbsforholdene fremgår af bilag 1.5. 
 
 
Vurdering 
I spildevandsbekendtgørelsen defineres spildevand som alt vand, der afledes fra beboel-
se, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer. Tag- og overfladevand defi-
neres som regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer. Tag- og 
overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regn-
vand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden 
sammensætning. 
 
Udledning direkte til vandløb eller nedsivning af tag- og overfladevand kræver tilladelse 
efter spildevandsbekendtgørelsens kapitel 11 eller 12.  
 
Aabenraa Kommune vurderer at afledning af tagvand til faskine er en tilfredsstilende løs-
ning for de nye bygninger. Aabenraa Kommune skal dog søges om tilladelse til at lede 
tagvand fra nye bygninger til faskine. 
 
Spildevand et fra plansiloanlægget opsamles i særskilt beholder (Q) på 700 m3 og opbe-
vares her indtil det udbringes på markerne med 20 tons gyllevogn. Der stilles vilkår om 
at spildevandet fra særskilt beholder skal udbringes iht. reglerne om udbringning af ensi-
lagesaft. 
 
Ydermere vurderer kommunen, at kapaciteten i gyllebeholderne er tilstrækkelig til at 
rumme de angivne mængder spildevand i ansøgt drift.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at spildevandshåndteringen ikke vil medføre gener for 
miljøet med følgende vilkår 
 
Vilkår 

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

30. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsre-
ster, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spil-
devandet til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder. 
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31. Udbringning af spildevand fra særskilt beholder skal udbringes iht. reglerne 
om udbringning af ensilagesaft.  

 
 

4.7 Sprøjtemidler, kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Ansøger varetager marksprøjtningen. Vask og påfyldning af sprøjte foregår på vaske-
plads som har afløb til gyllesystem. Påfyldning foregår med slange der er påmonteret 
kontraventil.  
 
Ejendommen er tilknyttet en sundhedsrådgivningsaftale, hvor en dyrlæge hver anden 
uge tilser besætningen. Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald m.v. opbevares 
utilgængeligt for uvedkommende og afleveres til dyrlæge, som står for bortskaffelse.  
 
Tabel 9 Sprøjtemidler, kemikalier og medicin 
 

Type Opbevaringssted Maksimalt oplagret mængde 
Pesticider Udhus (bygning J) 75 L 
Vaskemidler (f.eks. 
vaske-/rengørings-
/desinfektionsmidler)  

Ved robotter og tek-
nikrum i ny kostald 

100 L 

Smøreolie og fedtpro-
dukter Udhus (bygning J) 

Max 400 l smøreolie og 15 kg 
fedt 

Handelsgødning - 0 

Medicin Køleskab i teknikrum 
ved ny kostald 

4 L 

 
Kemikalier er placeret i udhus (bygning J). Der opbevares ca. 75 liter plantebeskyttel-
sesmidler. Sprøjte opbevares i maskinhus (bygning I). Vask af sprøjte, og påfyldning af 
sprøjte foregår på vaskeplads (Æ).  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at kemikalier, medicin osv. opbevares på tilfredsstillende 
vis uden risiko for miljøet med nedenstående vilkår  
 
Vilkår 

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

 

4.8 Affald 
Redegørelse 
Døde dyr placeres hævet over jorden og overdækket med presenning nord for eksiste-
rende foderlade (bygning K). Fra offentlig vej er der ca. 25 m til pladsen som ikke er syn-
lig fra offentlig vej. DAKA kontaktes indenfor 24 timer efter dødsfald er konstateret, og 
de afhenter med dags varsel. Da antallet af dyr kun stiger med 9,66 DE i ansøgt drift, 
anslås antallet af døde dyr til 12 stk. årligt også i ansøgt drift. 
 
Spildolie opbevares i udhus, hvor de står på fast bund uden afløb. I alt opsamles ca. 200 
liter spildolie, som opbevares i lukket beholder. Der er aftale med smed Christian Peder-
sen, Bylderup-Bov, som aftager spildolie og gamle oliefiltre mv. 
 
Ansøger har en industricontainer til erhvervsaffald på 800 l til alt brændbart affald. Con-
taineren er placeret på betonplads nord for ny kviestald. Containeren afhentes af Hen-
ning Sejer, Fogderupvej 21, Bylderup-Bov og er på 800 liter. Containeren tømmes 1 
gang om ugen.  I alt afleveres ca. 25 tons årligt.  
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Glas, jern og metal, elektronisk udstyr, mv. afleveres på en af kommunens genbrugssta-
tioner. 
  
Derudover forefindes container til alm. Husholdningsaffald, herunder brændbart og gen-
brug. Derudover afhændes affald til genbrug til kommunens genbrugsstation.  
 
Der foretages ikke afbrænding af affald på ejendommen. Det gælder dog ikke afbrænding 
af affald, der er tilladt i medfør af kommunens affaldsregulativ (have- og skovaffald).  
De døde dyr til destruktion afhentes som regel indenfor et døgn efter, at de er tilmeldt til 
afhentning. 
  
Der er udarbejdet en oversigt over affaldshåndteringen, både almindeligt affald og farligt 
affald. Oversigten ses nedenstående. Mængder er skønnede. 
 
Tabel 10 Affald 
Affaldstype Opbevaringssted Mængder pr. år EAK-kode 
Farligt affald    
Spildolie Udhus (Bygning J) 200 l 13.02.08 
Olietromle Udhus (Bygning J) 2 stk. 15.01.04 
Olie- og brændstof-
filtre Udhus (Bygning J) 20 stk. 16.01.07 

Blyakkumulatorer Udhus (Bygning J) 2 stk. 16.06.01 
Rester af bekæm-
pelsesmidler 

Udhus (Bygning J) 0 l 02.01.05 

Spraydåser Udhus (Bygning J) 10 stk. 16.05.04 
Kanyler i særlig be-
holder Kontor 1 l 18.02.02 

Tørbatterier – NiCd Udhus (Bygning J) 1 stk. 20.01.33 
Tørbatterier – Kvik-
sølv 

Udhus (Bygning J) 1 l 20.01.33 

Lysstofrør og elspa-
repærer 

Kontor 20 stk. 20.01.21 

Tomme medicinglas  Container Container på 800 l 
tømmes hver uge 

Afhængig af 
indhold / 
15.01.07 

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

Container på 800 l 
tømmes hver uge 15.01.01 

Tom emballage 
(plast) 

Container Container på 800 l 
tømmes hver uge 

15.01.02 

Bigbags af PE-plast Container Container på 800 l 
tømmes hver uge 

15.01.02 

Europaller og én-
gangspaller af træ 

Container Container på 800 l 
tømmes hver uge 

15.01.03 

Overdækningsplast Container 
Container på 800 l 
tømmes hver uge 

02.01.04 

Jern og metal Maskinhus 50 kg 02.01.10 

Diverse brændbart  Container 
Container på 800 l 
tømmes hver uge 

Afhængig af 
indhold 

Pap Container 100 kg 20.01.01 
Papir Container 100 kg 20.01.01 
Glas Kontor 20 stk. 20.01.02 
Døde dyr Nord for foderlade (K) Ca. 12 stk. 01.01.02 
Affaldshåndteringen, herunder døde dyr, fremgår af bilag 1.6.  
 
Vurdering 
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Affald skal opbevares og bortskaffes efter Aabenraa Kommunes regulativer.  
 
Ved transport af affald skal transportør (ansøger eller andre) sikre at transporten sker på 
en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at den ikke er til gene eller fare 
for omgivelserne. 
 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Tabel 10 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald sor-
teres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere skal kunne dokumente-
res overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid ske efter Kom-
munens regulativer. 
 
Affald skal i henhold til lovgivningen opbevares, håndteres og bortskaffes efter Aabenraa 
Kommunes til enhver tid gældende regulativer og forskrifter. 
 
Der stilles vilkår om opbevaring af døde dyr. Kommunen vurderer herudover, at kommu-
nens regulativer fastsætter tilstrækkelige krav til opbevaring, håndtering og bortskaffelse 
af erhvervsaffald og farligt affald. 
 
Vilkår 

33. Døde dyr skal indtil afhentning opbevares på skyggefuld placering nord for 
foderlade, som vist på bilag 1.6. 

34. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 10  
 
BAT affald 
 
Redegørelse 
Affaldsproduktionen registreres og dokumentation for afleveret affald gemmes. Affalds-
mængden minimeres ved at være omhyggelige i den daglige drift. 
 
Vurdering 
Det er BAT at registrere affaldsproduktionen og derved skaffe sig et overblik over evt. 
indsatsområder, hvor man kan minimere affaldsproduktionen. Derfor skal man på ejen-
dommen føre registrering over affaldsproduktionen (i form af f.eks. kvitteringer og faktu-
raer fra godkendt vognmand) samt at bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med 
kommunens affaldsregulativ.  

4.9 Olietanke 
Redegørelse 
Dieselolie opbevares i en 2.500 l typegodkendt beholder i værkstedet, bygning J. Tanken 
står på fast og tæt bund, således at eventuelt spild kan opsamles. Tankning af diesel 
sker på en plads med fast og tæt bund, således at der ikke er mulighed for afløb til jord, 
kloak overfladevand eller grundvand. 
 
En nuværende dieseltank på 1200 l af ukendt alder udfases så snart den er tømt. Til-
synsmyndigheden for olietanke bliver underrettet om denne olietank. 
 
Der findes desuden 2 stk. olietromler á 200 l med motorolie til traktorer. Disse står på 
beton, så der ikke er risiko for forurening.  
 
Tabel 11 Olietanke 

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til 
dieselolie 

Aktiv Bygning J 2.500 l 2004 0622340 51-5023 

Olietank til Udfases Bygning J 1.200 l Ukendt - - 
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dieselolie 

Olietønde 
med ny 
smøreolie 

Aktiv Bygning J 
 2 stk. á 
200 l - - - 

Olietønde 
til spildolie 

Aktiv Bygning J 200 l - - - 

 
Placeringen af bedriftens olietanke fremgår af bilag 1.6. 
 
Vurdering 
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. 
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 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af dieselolie er i orden, og at der ikke er 
risiko for forurening af jord, kloak, overfladevand og grundvand med følgende vilkår 
 
 
Vilkår 

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

36. Tankning af diesel fra stationær tank skal til enhver tid ske på en plads 
med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at 
spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, 
overfladevand eller grundvand. 

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

38. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. 
 

 

4.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
Redegørelse 
De mulige risici på Hornsevej 6 centrerer sig om forurening af grund- eller overfladevand 
med gylle, pesticider, veterinærmedicin eller olie/diesel. 
 
Risiko for gylleudslip kan opstå, hvis pumpen utilsigtet fortsætter/starter med at pumpe 
gylle ved overpumpning og ved påfyldning af gyllevogn. Desuden kan der opstå risiko for 
lækage hvis beholderen bliver påkørt. Ligeledes er der risiko for gylleudslip, hvis behol-
deren tæres eller af anden grund ikke er tæt. 
 
Mindre udslip af gylle vil forurene foderpladsen, og evt. grovfoderet i ensilagesiloerne. 
Hele arealet mellem bygningerne er med beton med afløb til gyllebeholder. Mindre udslip 
vil løbe i afløb og derfra videre forbeholder og gyllebeholder.  
 
Et meget stort gylleudslip fra gyllebeholderne (f.eks. hvis gyllebeholderne bryder sam-
men) vil kunne løbe i åben grøft ca. 40 m nordvest for gyllebeholderne på Hornsevej 6. 
Terrænet er dog forholdsvis fladt.  
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Ved lækage/overløb fra gylletank, er det vigtigt hurtigt at etablere en barriere, så gyllen 
ikke løber mod vandløb/grøft. Dette gøres ved at dæmme op med f.eks. bigballer af 
halm (se beredskabsplan). Derudover følges gældende og kommende lovgivning vedr. 
forebyggelse af gylleudslip.  
 
Dieseltanken står på fast og tæt gulv. Diesel påfyldes på betonareal udenfor bygning J - 
udhus. Ved oliespild fra dieseltank eller maskiner opsuges spild med f.eks. savsmuld eller 
kattegrus. 
 
Der bruges stærke rengørings- og desinfektionsmidler til rengøring af malkeanlæg og 
mælketank. Vask foregår automatisk hvorfor det er vigtigt at tilslutte beholdere med 
desinfektionsmidler korrekt. 
 
Evt. spild opsamles med savsmuld eller kattegrus, eller skylles ud med vaskevandet til 
gylletanken. Hvis der forekommer fejldosering, kontaktes det firma, som står for eftersyn 
for at få fejlen rettet, og mejeriet underrettes. 
 
Ensilagesaft fra ensilage opsamles, så det ikke løber til dræn, vandløb eller søer. 
 
Hvis den veterinære medicin håndteres lemfældigt, kan der ske et udslip til spildevand, 
gylle eller direkte til grund- eller overfladevand. 
 
Gyllen nedfældes til alle afgrøder. 
 
Det er vigtigt at undgå at gyllebeholder løber over, men da beholderen er placeret, så 
den kan observeres, når foderet dagligt blandes til dyrene, er der et godt opsyn med 
tanken. Gyllebeholder er ikke omgivet af interne transportveje og er derfor ikke særligt 
udsat for påkørsel og evt. lækage. 
 
Ved gyllekørsel udvises agtpågivenhed i trafikken; reflekser og lygter holdes funktions-
dygtige og renholdte, så gyllevogn tydeligt kan ses, også efter mørkets frembrud. 
 
Fibre fra gylle opbevares i lukket container på fast bund med afløb til gylle. 

 
Vurdering 
Det er vigtigt at forebygge udslip. Med henblik på at forebygge forurening fra gyllehånd-
tering er der den 9. juli 2008 meddelt en ændring til husdyrgødningsbekendtgørelsen 
(ændring af 30/06/2008 til bekendtgørelse nr. 736 af 30/06/2008). Kommunen finder, at 
bekendtgørelsens regler generelt er tilstrækkelige til at sikre mod forurening i forbindelse 
med gyllehåndteringen. 
 
Beholdere må således ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til for-
tank, hvis gyllebeholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau.  
 
Pumperør monteret på åbne gyllebeholdere skal enten svinges ind over beholderen og 
fastlåses i denne position, eller være forsynet med en afspærringsventil til pumperøret 
eller lignende foranstaltning, når pumpen ikke anvendes, og ikke er under opsyn, fx ved 
arbejdsdagens ophør.  
 
Pumper, der anvendes til tømning af gyllebeholdere, skal være forsynet med en timer 
eller lignende foranstaltning, der sikrer, at der ikke kan pumpes mere gylle fra beholde-
ren ad gangen, end hvad der svarer til indholdet i en gyllevogn. Pumpning fra en gylle-
beholder til en anden beholder kan dog foretages uden timer, hvis det sikres at gylleud-
slip undgås på anden måde, fx ved manuel overvågning.  
 
Pumper skal være forsynet med en afbryder, som sikrer, at pumpen ikke kan sættes i 
gang utilsigtet. Eldrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, fx 
ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved hovedtavlen. Afbryderen skal aflåses eller opbe-
vares under aflåste forhold.  
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Anvendelse af BAT for indretning og drift er med til at forebygge driftsforstyrrelser og 
uheld. Og Aabenraa Kommune vurderer, at der med de beskrevne tiltag er taget nogle 
udmærkede forholdsregler mod forurening af omgivelserne. 
 
Det er endvidere kommunens vurdering, at beredskabsplanen giver et godt overblik over 
relevante installationer og oplag mv. på ejendommen, samt anvisninger for handling, 
som vil kunne reducere forureningsomfanget i tilfælde af uheld. 
 
Kommunen finder, at det bør sikres ved vilkår, at der til stadighed forefindes en opdate-
ret beredskabsplan for ejendommen, der stilles derfor vilkår om, at der til enhver tid skal 
forefindes en opdateret beredskabsplan på ejendommen, der sikrer en effektiv stands-
ning af og oprydning efter evt. uheld, og at denne skal forevises tilsynsmyndigheden på 
forlangende. 
 
Med henblik på at forebygge forurening fra gyllehåndtering er der den 9. juli 2008 med-
delt en ændring til husdyrgødningsbekendtgørelsen (ændring af 30/06/2008 til bekendt-
gørelse nr. 736 af 30/06/2008). Kommunen finder, at bekendtgørelsens regler generelt 
er tilstrækkelige til at sikre mod forurening i forbindelse med gyllehåndteringen. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de beskrevne procedurer er taget de nødven-
dige forholdsregler for at imødegå evt. uheld. 
 
Såfremt der mod forventning skulle ske driftsuheld, som medfører risiko for forurening af 
miljøet, er der pligt til straks at anmelde dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterføl-
gende straks at underrette tilsynsmyndigheden, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 
Ved udslip/overløb, hvor der er en sandsynlighed for, at gyllen kan løbe i grøft/å/dræn 
(akut forurening), skal alarmcentralen kontaktes (112). Alarmcentralen kontakter rele-
vante medarbejdere i Kommunen. 
 
Vilkår 

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

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

41. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Da-
toen for ajourføringen skal fremgå af planen. 
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5 Gødningsproduktion og –håndtering 

5.1 Gødningstyper og mængder 
Redegørelse 
Der er både flydende og fast husdyrgødning i anlægget i det eksisterende og nye produk-
tionsanlæg. 
Etape 1 og etape 2 er identiske mht. gødningsmængder som det ses af tabel 12 og 12 a. 
 
 
Tabel 12 Produceret husdyrgødning (etape 2) 

Dyretype Gødningstype 

Mængde 

 Efter 

Flydende Fast 

Køer Flydende/dybstrøelse  3.560 46 

Kvier Flydende/dybstrøelse  779  53 

Småkalve Dybstrøelse -  74 

Tyrekalve Dybstrøelse - 5 

Sum   4.339  178 

 
Tabel 12a Produceret husdyrgødning (etape 1) 

Dyretype Gødningstype 

Mængde 

 Efter 

Flydende Fast 

Køer Flydende/dybstrøelse  3.560 46 

Kvier Flydende/dybstrøelse  779  53 

Småkalve Dybstrøelse -  74 

Tyrekalve Dybstrøelse - 5 

Sum   4.339  178 

Mængder og typer af husdyrgødning fremgår af kapacitetsberegning bilag 1.12 
 
Inklusiv lejet beholder rådes der over en opbevaringskapacitet på 11,9 mdr. 
 
Der afsættes separeret gylle fra 11,5 DE indeholdende 1054,94 kg N og 182,11 kg P til 
gylleaftaler.  
 
Desuden afsættes der 68 DE fiber fra gylleseparering til biogasanlæg. 68 DE fiber inde-
holder 6221,88kg N og 1015,92 kg P. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at mængden af den producerede husdyrgødning svarer til 
det ansøgte dyrehold. Kommunen vurderer endvidere at husdyrgødningen opbevares 
miljømæssigt forsvarligt i staldene uden risiko for miljøet.  
 
Kommunen vurderer, at der ikke er behov for at stille vilkår. 

5.2 Flydende husdyrgødning 
Redegørelse 
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Gyllebeholder på 1.500 m3 er opført i 1993. Beholderen er opført i grå betonelementer og 
er 4 m dyb og 22 m i diameter. 10-årsbeholderkontrol er gennemført i 2003. Overdæk-
ning i form af naturligt flydelag.  
 
Der er lejet en gyllebeholder på naboejendommen Hornsevej 10. Beholderen er på 2.500 
m3, 5 m dyb og 25 m i diameter. 10-årsbeholderkontrol er gennemført i 2003. Det er 
ansøger som er ansvarlig for at flydelag er i orden og beholderkontrol gennemføres. 
 
En 700 m3 blokstensbeholder anvendes fremadrettet til opbevaring af vand fra ensilage-
pladser og tilhørende forpladser.  
 
Tabel 13 Opbevaringskapacitet 

Anlæg Kapa-
citet i 

m³ 

Pumpe-
anlæg 

Fa-
brikat 

Op-
ført 
år 

10 års be-
holderkon-

trol 

Over-
dæk-
ning 

% fordeling 

Nud
rift 

Ansøgt 

Eta
pe 
1 

eta
pe 
2 

Gyllebe-
holder 
(1.1.13) 

1.500 Traktor-
pumpe 

Spæn-
com 

199
3 

2003 Flyde-
lag 

31 31 38 

Gyllebe-
holder 
(1.1.14)  

(700) 
Traktor-
pumpe 

Blok-
sten 

198
6 2008 

Flyde-
lag 15 15 0 

Lejet 
gyllebe-
holder  

2.500 Traktor-
pumpe 

Tør-
ring 
Tan-
ken 

199
3 

2007 Flyde-
lag 

54 54 62 

Eksiste-
rende 
kanaler 

Ikke i 
brug i 
ansøgt 
drift eta-
pe 2. 

1020 Elektrisk 
pumpe 

- - - - - - - 

Fortanke 
/ kanaler 
ved an-
søgte 
stalde 

2 x 90 
Elektrisk 
pumpe -   

Fast 
låg - - - 

Eksiste-
rende 
forbe-
holder 

5 
Elektrisk 
pumpe  - - - 

Fast 
låg  - - - 

I alt 4185      100 100 100 

Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.12. 
 
Der er konstant flydelag på gyllen, og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det, at der 
senest 14 dage efter, at der igen er gylle i tanken, er etableret et flydelag. Det forventes 
at blive nødvendigt at tilføre snittet halm. Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så 
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der er fokus på, at flydelaget lever op til gældende krav. Ved påfyldning parkeres på be-
tonareal med afløb til gyllesystemet. 
 
Der er kapacitet til opbevaring af separeret gylle , vaskevand mv. på 11,9 mdr.  
 
BAT gødningsopbevaring for flyende husdyrgødning 
BAT med hensyn til gødningsopbevaring er jf. referencedokumentet for bedste tilgænge-
lige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF). 
For begge 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). 
 
Gyllebeholderne kontrolleres ved 10-års beholderkontrollen. Det vurderes derfor, at der 
er BAT med hensyn til gødningsopbevaring jf. referencedokumentet for bedste tilgænge-
lige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF). 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at gyllebeholder sikrer en god og sikker opbevaring af den 
flydende husdyrgødning og at der med veletableret flydelag sikres en god næringsstof-
udnyttelse og tilstrækkelig begrænsning af lugtgener og at påfyldning af gyllevogn ikke 
medfører risiko for spild som medfører forurening af jord og vandmiljø. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med overholdelse af de stillede vilkår sker en opbe-
varing, håndtering og udbringning af den flydende husdyrgødning der er miljømæssig 
forsvarlig og ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne. 
 
I henhold til BREF vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion er der BAT, hvis op-
bevaringskapaciteten for gødning er tilstrækkelig indtil yderligere behandling eller tilfør-
sel på marken kan udføres. For vore breddegrader er kapaciteten 9-12 måneder i hen-
hold til BREF. Som det fremgår af opbevaringskapacitetsberegningerne har husdyrbruget 
tilstrækkelige opbevaringskapacitet.  
 

5.3 Teknikker til gødningshåndtering 
Redegørelse 
Separeret gylle udbringes med 20 tons nedfælder, mens dybstrøelsen som oftest udspre-
des med en 15 tons vogn. Det er virksomheden selv der står for udbringning af både gyl-
le og dybstrøelse. 
 
Det skønnes, at ansøgningen tager hensyn til miljø, landskab og naboer i den omfang, 
som lovgivningen foreskriver. 
 
Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er ud-
bragt gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). 
Da gyllen nedfældes på sort jord og på græsmarker, reduceres ammoniakfordampningen 
og lugtgener pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne.  
 
Der udarbejdes hvert år mark- og gødningsplan hvorved det sikres, at mængden af gød-
ning tilpasses afgrødernes forventede behov. I mark- og gødningsplanen skal der tages 
hensyn til bl.a. jordbundstype, sædskifte, planternes udbytte samt kvælstofudnyttelsen.  
 
Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af 
handelsgødning. Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan hvorved det sikres, 
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at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. 
hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding og planternes udbytte.  
 
Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder 
maksimal udnyttelse af næringsstoffer.  
 
Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig 
omfang efter godt landmandskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byom-
råder osv. 
 
Gyllen nedfældes på sort jord og græsmarker.  
 
Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der er 
ingen stærkt hældende arealer. 
 
BAT gødningshåndtering 
Med hensyn til BAT og udbringningsteknik så må BAT indenfor kvægbrug kunne sam-
menlignes med BAT indenfor intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT for udbringnings-
teknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrø-
rer intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En del af disse til-
tage er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets 
anvendelse af gødning og plantedække, hvorfor det er et lovkrav at følge dem. F. eks: 
• udbringning 200 m fra byområder på weekend- og helligdage,  
• udbringningsmetoder (f. eks. ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle),  
• nedfældning på visse arealer tæt på sårbar natur,  
• udbringningstidspunkter, der sikrer optimal optagelse i planter,  
• nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer inden for 6 timer samt 
• maksimale mængder husdyrgødning pr. ha og  
• krav til efterafgrøder. 
 
Det er BAT, i henhold til BREF, at minimere emissionerne fra gødning til jord og grund-
vandet ved at afbalancere mængden af gødning med afgrødens krav, samt tage hensyn 
til de pågældende markers karakteristika. 
 
BAT indenfor kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der tilsvarer 
BREF. BAT for udbringning af husdyrgødning i henhold til BREF er: 

• ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker 
• ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb 
• at sprede gødningen så tæt som muligt før den maksimale afgrødevækst og op-

tagelse af næringsstoffer finder sted 
• ikke at tilføre gødning til jorden, når marken er 

• vandmættet 
• oversvømmet 
• frossen 
• snedækket 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at denne håndtering af husdyrgødning er BAT, idet der 
udarbejdes en mark- og gødningsplan, sådan at mængden af husdyrgødning tilpasses 
planternes forventet behov, samt tager hensyn til markernes karakteristika. Tidspunkter-
ne for udbringning af husdyrgødning sker med hensyntagende til byområder. Desuden 
vurderer Aabenraa Kommune, at udbringningen og håndteringen af husdyrgødning er i 
overensstemmelse med gældende lovgivning og retningslinjer, og at der arbejdes med at 
undgå uheld, udslip og påvirkning af miljøet.   
 
Vilkår 

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

43. Fast og mobilt pumpeudstyr må ikke kunne fjernbetjenes. 
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44. Påfyldepladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddel-
bart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. 

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

46. Husdyrgødning må ikke køres ud på arealer, der er vandmættet, over-
svømmet, frossen eller snedækket. 

 

5.4 Gylleseparering 
Redegørelse 
På Hornsevej 6 etableres der skruepresse til separation af gyllen. Væskedelen fra separa-
tionen udbringes fortsat på ansøgers arealer, mens fiberdelen vil blive leveret til et bio-
gasanlæg. 
 
Separationsanlægget er med skruepresse, beskrivelse af anlægget er i bilag 1.10. Med 
skruepressen følger både en fødepumpe, der henter gyllen direkte i kanalerne eller i for-
tanken, og en transportsnegl, der leverer fiberdelen direkte i en container. Væskedelen 
pumpes direkte til gyllebeholder (1.1.13). Der kan separeres 6-10 m3/time, hvilket bety-
der, at anlægget skal køre mellem 432 og 720 timer årligt, svarende til 18-31 døgn. Se-
parationsanlægget er placeret i en lukket container også når anlægget er i drift.  
 
Det er beregnet, at der skal separeres 282,78 DE kvæggylle, bilag 1.10. Det svarer til 
4.339 t gylle beregnet i hht. til Landbrugets byggeblad 95.03-03. 
 
Gyllen indeholder før separation 25.924,5 kg N og 4.417,05 kg P. Væskefraktionen, der 
nu indeholder 214,78 DE, 19.702,62 kg N og 3.401,13 kg P, pumpes til gyllebeholder 
(1.1.13). Fiberfraktionen, der indeholder 68 DE, 6.221,88 kg N og 1.015,92 kg P leveres 
til biogasanlæg.  
 
Ansøger vælger at investere i mobilt separationsanlæg, der vil kunne flyttes rundt. Be-
skrivelse af separationsanlægget findes i bilag 1.10. Separationsanlægget flyttes mellem 
betonplads N og Æ og det fødes med rågylle fra forbeholder placeret ved den nye kostald 
(1.1.1) og den nye kviestald (1.1.5). Placering af forbeholdere fremgår af bilag 1.5. 
 
Det vil være nødvendigt at opbevare fiberfraktionen i en kortere periode, således at leve-
ringerne til biogasanlægget optimeres. I denne periode opbevares fiberen i en container. 
 
Ved hver opstart af seperationsanlægget, skal det være under opsyn. Alle synlige slager 
og rør skal visuelt kontrolleres for at se, om der er utætheder. Konstateres der utæthe-
der, skal disse straks tætnes. Efter 10 minutters og igen efter 20 minutters drift, skal det 
kontrolleres at skruepressen arbejder. 
 
Der er ikke et forbrændingsanlæg til fiberfraktionen tilknyttet virksomheden. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at følges miljøgodkendelsens vilkår for drift og egenkon-
trol af separationsanlægget, vil anlægget ikke medføre væsentlige virkning på miljøet. 
 
Vilkår 

47. Der skal etableres et gyllesepareringsanlæg med skruepresse 
48. Tørstoffraktioner udskilt fra husdyrgødningen skal afsættes uden for hus-

dyrbruget. 
49. Alle synlige slanger og rør skal kontrolleres for at se om der er utætheder. 

Konstateres der utætheder, skal disse straks tætnes. Gyllesepareringsan-
lægget skal tilses, når det er i drift. 

50. På husdyrbruget må der ikke separeres husdyrgødning fra andre husdyr-
brug. 
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51. Der skal være mulighed for at opbevare gylle fra staldene inden separati-
on, såfremt der opstår længerevarende driftsproblemer på separationsan-
lægget. 

52. Al gyllen fra dette godkendte husdyrbrug skal separeres. 
53. Driftsherre skal løbende og regelmæssigt mindst en gang om måneden føre 

optegnelser over timeforbruget. 
54. Der skal være mulighed for at opbevare gylle i forbeholder ved stalden og 

for at pumpe gylle fra forbeholderen direkte i gyllebeholderen, såfremt der 
opstår længerevarende driftsproblemer på separationsanlægget. Kommu-
nen skal informeres, såfremt gyllesepareringsanlægget ikke fungerer. 
Kommunen kan ved gentagne problemer kræve miljøgodkendelsen revur-
deret. 

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

56. Spild af gylle/rejektvand og, fiberfraktion skal opsamles straks. Der skal 
bruges absorberende materiale til opsamling af spild med hjælpemidlerne. 

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

58. Såfremt gylleseparationsanlægget ikke fungerer, skal tilsynsmyndigheden 
informeres herom. Kommunen kan ved længerevarende driftsproblemer el-
ler ved gentagne problemer kræve miljøgodkendelsen revurderet. 

 
 

5.5 Fast husdyrgødning og dybstrøelse/kompost 
Redegørelse 
Dybstrøelse fra kalvehytter udmuges hver 14. dag og opbevares på møddingplads. 
Dybstrøelse fra kælvningsbokse udmuges efter hver kælvning og opbevares på mød-
dingsplads. Øvrige staldafsnit med dybstrøelse tømmes 2 gange om året og gødningen 
udbringes direkte uden forudgående oplag, eller opbevares på møddingsplads indtil ud-
bringning. Der anvendes ikke markstak. 
 
Opbevaring af dybstrøelse og kompost foregår i overensstemmelse med regler for opbe-
varing (§9 i BEK om Husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 DE, husdyrgødning, ensilage 
mv.).  
 
Den fraseparerede fiberdel opbevares i lukket container på betonplads med afløb til gyl-
lebeholder. 
  
Tabel 14 Opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Anlæg 
Kapaci-
tet i m³ 

Afløb til 
Opførel-

sesår 
Over-

dækning 
%     
før 

% 
efter 

Møddingsplads 
(1.1.15) 120 m2 

200 m3 gyllebeholder - ingen 100 100 

Fibercontainer  30 tons gyllebeholder -  - - 

I alt -    100 100 

 
 
For oplag i midlertidige stakke af gødning på marken er det BAT i henhold til BREF at 
anbringe gødningsstakkene væk fra følsomme recipienter, såsom naboer og vandløb (in-
klusiv markdræn), som afstrømningsvæsken kan løbe ned i. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af fast husdyrgødning på møddingsplads 
og i markstak anses som BAT. 
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Aabenraa Kommune vurderer, at der med overholdelse af de stillede vilkår sker en mil-
jømæssig forsvarlig opbevaring og håndtering af dybstrøelsen, og at det vil medføre 
mindst mulige gener for omgivelserne. 
 
Vilkår 

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

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

61. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i et hvert delparti i mark-
stakke må ikke placeres på arealer som skråner mere end 6 grader mod 
vandløb, søer eller fjorde, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i 
læ. 

5.6 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der opbevares ikke anden organisk gødning på ejendommen.  
 
 

62. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning som f.eks. slam. 
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6 Forurening og gener fra husdyrbruget 

6.1 Generel ammoniakreduktion 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbrugslo-
vens § 12 er fastlagt i husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger fremsendt i 
2008 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og 
lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 20 %.  
 
I 1. etape bygges ny kostald (1.1.1) med tilhørende befæstet areal til kalvehytter. I 2. 
etape opføres den nye kviestald således, at produktionen i de gamle nedslidte stalde kan 
nedlægges. Ombygningerne af eksisterende staldafsnit i etape 1 muliggør en rationel 
produktion af ungdyr indtil den nye kviestald kan stå færdig i etape 2. 
I etape 1 og 2 regnes på det udvidede dyrehold, med opdrættet placeret i eksisterende 
stalde. 
 
Af ansøgningen, der er vedlagt som bilag 1, fremgår det, at gulvtypen i begge de nye 
stalde bliver et fast gulv med 2 % hældning og skrabning hver anden time.  
 
Resultaterne af beregningerne af den generelle ammoniakreduktion i etape 2 ses i ne-
denstående tabel fra ansøgningssystemets afsnit 3.1. Ammoniak. 
 

 
 
 
Det fremgår af tabellen blandt andet, at det generelle krav om reduktion af ammoniaktab 
fra stald og lager er opfyldt.  
 
I tabel 4 er dyreholdet i etape 1 beskrevet. Også i etape 1 er det generelle ammoniakre-
duktionskrav overholdt med et plus på 14 kg. Se bilag 1.19. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at etableringen af de nye stalde med fast gulv med 2 % 
hældning og skrabning hver 2. time i etape 2 giver tilstrækkelig effekt til at sikre 20 % 
ammoniakreduktion, og at udvidelsen for så vidt angår ammoniak, ikke vil medføre væ-
sentlige virkninger på miljøet. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere at etableringen af den nye kostald med fast gulv 
med 2 % hældning og skrabning hver 2.time i kombination med fortsat anvendelse af en 
del af de eksisterende stalde giver tilstrækkelig effekt til at sikre 20 % ammoniakredukti-
on, og at udvidelsen for så vidt angår ammoniak, ikke vil medføre væsentlige virkninger 
på miljøet. 
 
Der henvises yderligere til vilkår nr. 10-11 (fast gulv med 2 % hældning og skrabning 
hver 2. time) eller anden gulvtype med samme ammoniakemission. 

6.2 Individuel ammoniakreduktion og natur 
Husdyrholdet på Hornsevej 6 medfører produktion 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. Kvælstof 
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(ammoniak) kan også dampe fra stalde og lagre og med vind og nedbør blive ført til na-
turområder. 
 
Når næringsstofferne føres til naturområder og vandmiljøet, kan de bevirke en uønsket 
næringsberigelse (eutrofiering), som medfører, at visse arter af planter og dyr, som lever 
bedst under næringsfattige forhold, forsvinder, mens andre arter vinder frem. Derved 
forringes de biologiske værdier.  
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lys krævende 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. 
 
Kvælstof (ammoniak) fra stalde, husdyrgødningslagre og udbringningsarealer kan derfor 
forringe de biologiske forhold i visse næringsfattige naturtyper. 
 
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. 1486 af 
4. december 2009) ikke øges, hvis afstanden er mindre end 300 meter (bufferzone I). Er 
afstanden mellem 300 m og 1000 m må merbelastningen af ammoniak i naturområdet 
ikke overskride 0,3-0,7 kg N/ha/år (afhængig af antallet af andre husdyrbrug med mere 
end 75 DE der ligger nærmere bruget og § 7 naturområdet end 1000 meter) (bufferzone 
II).  
 
De naturområder der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. 
er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesområder 
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. 
 
Kommunen er dog forpligtet til at foretage en konkret vurdering af, om beskyttelsesni-
veauet er tilstrækkeligt til at sikre naturområderne den fornødne beskyttelse. Vurderes 
det ikke at være tilfældet (kun i særlige tilfælde), kan kommunen stille forurenings be-
grænsende vilkår, som rækker ud over ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Kommunen skal tillige vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EU`s 
habitatdirektiv-forpligtelser. Bl.a. må produktionen ikke medføre negative påvirkninger af 
de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale naturbeskyttel-
sesområder, og arter omfattet af direktivets bilag IV må ikke få forringede forhold. Jf. 
Husdyrlovgivningen er ovenfor nævnte beskyttelsesniveau som udgangspunkt tilstrække-
ligt til at sikre habitatdirektiv forpligtelserne. Kommunen kan dog i særlige tilfælde stille 
skærpede vilkår, hvis dette skønnes nødvendigt.   
 
Redegørelse 
 
Aabenraa kommune har besigtiget og vurderet følgende naturarealer: 
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- Alle af Naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede arealer indenfor/på udbringnings-
arealerne 

- Heder, moser og overdrev indenfor en radius af 1 km fra anlægget  
 

De besigtigede naturarealer omfatter 1 mose og 3 vandhuller Arealerne er beskrevet i 
afsnit 7.1. 
 
Naturarealerne er beskyttede mod tilstandsændring i henhold til § 3 i Naturbeskyttelses-
loven. 
  
Udvidelsen medfører en nedgang af ammoniakemissionen fra anlægget på 1.243 kg N/år. 
Den samlede emission fra anlægget efter udvidelsen er beregnet til 1.486 kg N/år. 
 
Der er ikke lavet beregninger til følsom natur, da der er mere end 3 km til nærmeste 
Natura 2000 område. Der er ikke følsom natur indenfor 1000 m fra anlægget, og der 
sker et fald i ammoniak emissionen fra anlægget. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 18 kgN/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2007. NOVANA, Faglig rapport nr. 708, 2009 og 
http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-modeller/Deposition/)  
 
§ 7 natur 
For at beskytte udvalgte naturområder mod næringsberigelse med ammoniak fra hus-
dyrbrug, er der i Husdyrlovens § 7 fastsat regler om beskyttelseszoner (bufferzoner) om-
kring en række kvælstoffølsomme naturtyper. 
 
Redegørelse 
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Billede 7.1 anlæg med placering af nærmeste Natura 2000 og §7 beskyttede arealer. 
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Som det fremgår af billede 7.1, ligger nærmeste naturområde, som er omfattet af Hus-
dyrlovens § 7, mere end 4 km fra anlægget. Der er med den afstand intet belæg for at 
lave særskilt ammoniakberegning til naturarealerne.  
 
§ 3 natur 
Jf. Husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ”§ 7 arealer”, som kan blive påvirket af ammoniakemis-
sionen fra anlægget. Vurderes det at være tilfældet (kun i særlige tilfælde), kan kommu-
nen stille forureningsbegrænsende vilkår, som rækker ud over Husdyrlovens fastsatte 
beskyttelsesniveauer. 
 
Jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af visse naturarealer ikke ændres, når de 
har et vist areal, naturindhold m. m.  
 
Redegørelse 
Beskyttede naturarealer i nærheden af bedriften og på eller op til dennes arealer, er 
nærmere beskrevet i afsnit 7.2. Som det fremgår, er der tale om tre mindre vandhuller 
og en mindre mose af begrænset naturkvalitet. 
 
Vurdering 
Der er ikke lavet beregninger på ammoniakdepositionen til §3 naturområderne inden for 
1000 m fra anlægget, da der ikke er tale om særligt følsomme naturtyper, og der sker et 
fald i ammoniakemissionen både i etape 1 og etape 2 af projektet, hvorfor der ikke vil 
være en negativ effekt af projektet på disse arealer. 
 
Vilkår 
Aabenraa Kommune stiller ingen yderligere vilkår til anlægget i forhold til natur i områ-
det. 
 
Natura 2000 
Redegørelse 
Nærmeste Natura 2000 område er F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mo-
se, som er beliggende 4,7 km sydøst for anlægget, se billede 7.1. Den store afstand, og 
fald i ammoniakemissionen betyder, at projektet ikke får indflydelse på naturområdet. 
 
Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag IV) 
På 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. 
Forekomsten og påvirkningen på arterne er beskrevet i afsnit 7.7. 
   
Vurdering 
Aabenraa kommune har ikke registreret planter og dyr omfattet af artsfredning eller op-
taget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets an-
læg og udspredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed 
forekommer i området. 
 
Udvidelsen af anlægget vil ikke 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. 
 
Da der sker et fald i ammoniakemissionen fra anlægget, vil dette ikke medføre beskadi-
gelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arterne. Derudover er 
vandhullerne på arealerne er forholdsvis små, og modtager derfor kun en meget be-
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grænset mængde kvælstof via deposition. Tilførsel af næringsstoffer fra dyrkede arealer 
nær vandhullerne har langt større indflydelse på tilstanden i vandhullet, end næringsbe-
rigelse via luftbåren ammoniak. 
 
Vilkår 
Der stilles ikke yderligere vilkår til anlægget på Hornsevej 6 til beskyttelse af bilag IV-
arter, artsfredede arter eller rødlistearter. 
 

6.3 Lugt 
Redegørelse 
Den største kilde til lugtforurening er selve dyreholdet. Derudover kan der forekomme 
lugtgener i forbindelse med håndtering af husdyrgødning og ensilage.  
 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbrug omfattet af husdyrbrugslovens § 12 er fast-
lagt i husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkeltbeboel-
se, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, frem-
tidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstald er 
større end den faktiske afstand, skal der gives afslag.  
 
I www.husdyrgodkendelse.dk er alle stalde indtegnet og 1) den nærmeste enkeltbeboel-
se uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsherren, 2) den nærmeste samlede be-
byggelse og 3) det nærmeste eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidig byzone- eller sommerhusområde markeret. IT-ansøgningssystemet beregner 
geneafstandene og de vægtede gennemsnitsafstande.  
 
Resultaterne af lugtgeneberegningen ses i nedenstående tabel fra ansøgningssystemets 
afsnit 3.2 Lugtgeneberegning.  
 

 
 
 
Tilsvarende lugtgeneberegning i etape 1. 

 
 
Ejendommen Hornsevej 6, 6372 Bylderup-Bov er beliggende i landzone. Nærmeste na-
bobeboelse uden landbrugspligt, og som ikke ejes af ansøger, Løgumklostervej 73, ligger 
ca. 421 m fra staldanlægget. Alle geneafstande overholdes.  
 
Aabenraa Kommune har fået oplyst af ejeren af Hornsevej 9 Andreas Christian Jürgensen 
og ejeren af Hornsevej 10 Carl Martin Jürgensen, at landbrugsarealet tilhørende Hornse-
vej 9 er solgt fra til Hornsevej 10, hvorefter Hornsevej 9 er uden landbrugspligt. Handlen 
er imidlertid endnu ikke registreret i Kort – og matrikelstyrelsens database. Derfor skal 
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kommunen stadig regne med Løgumklostervej 73 som nærmeste nabo uden landbrugs-
pligt.  
 
Kommunen har opmålt afstanden til Hornsevej 9 fra den nye kostald på Hornsevej 6 til at 
være ca. 244 m, og da den ukorrigerede geneafstand er på ca. 78 m, kan  Kommunen 
vurdere, at der ikke vil være væsentlige lugtgener til Hornsevej 9.   
 
Som det fremgår af tabellen herefter er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt. 
 
Tabel 16 Lugtgeneafstande og konsekvensområde 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav* 

Enkeltbeboelse uden 
landbrugspligt, som 
ikke ejes af ansøger 

Ca. 421 
m 

Løgumklostervej 73 77,90 m 

Samlet bebyggelse i 
landzone 

Ca. 1.400 
m Bredevad 161,37 m 

Byzone Ca. 
1.800m 

Ravsted 246,35 m 

Sommerhusområde Ca. 20 km Arrild Ferieby 246,35 m 

 
*Afstandskravet er opgivet som de beregnede geneafstande. Der skal gøres opmærksom på, at 
afstanden måles fra et beregnet midtpunkt til beboelsesbygningen ved enkelt beboelse og samlet 
bebyggelse og til zonegrænse ved sommerhus- og byzoneområde. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt. 
 
Ensilagen kan i forbindelse med håndtering give anledning til lugt. Ensilagestakkene hol-
des tildækket med plastik. Der vil være mindre lugtgener i forbindelse med fodring. Pga. 
afstanden til naboer skønnes det, at der ingen problemer er med lugt fra ensilagen.  
 
I gyllebeholderne skal der altid være et intakt flydelag, der effektivt begrænser lugtafgi-
velsen, bortset fra i forbindelse med omrøring og tømning. Flydelaget skal inspiceres mi-
nimum 1 gang om måneden, dog flere gange ugentligt i forbindelse med omrøring og 
tømning og i forbindelse med reetablering af flydelag indtil flydelaget atter er intakt. Når 
gyllen omrøres og udbringes, vil der altid være lugtgener.  
 
Der vil kunne forekomme lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt husdyrgødning. 
Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). 
Det er virksomheden selv der står for udbringning af husdyrgødning. Der vil forekomme 
ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt husdyrgødning.  
 
Kumulation 
Anlægget er beliggende længere væk end 300 m til samlet bebyggelse og byzone, samt 
længere væk end 100 m til den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke 
ejes af ansøger. Der er således ingen kumulation med andre ejendomme med et husdyr-
hold større end 75 dyreenheder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at lugt fra staldene samt lugt fra håndtering af husdyr-
gødning og ensilage ikke vil være til væsentlig gene for naboerne.  
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at projektet tager tilstrækkeligt hensyn til de na-
boer, der kunne blive mest generet af lugt.   
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Vilkår  
63. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentli-

ge lugtgener, 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 gennemfø-
res projekt for afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle udgifter 
hertil afholdes af bedriften. 

 

6.4 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Ejendommens skadedyrsbekæmpelse sker i overensstemmelse med de nyeste retnings-
linjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.  
 
Fluer bekæmpes med hyppig udmugning som fjerner grundlaget for fluelarver. Desuden 
strøs med Staldfoss og hydratkalk, som virker udtørrende og desinficerende. Ligeledes 
strøs hyppigt for at holde staldklimaet tørt. Specielt ved kalvebokse er der fokus på ren-
holdelse. 
 
Der er kommunal rottebekæmpelse, der opsættes stationer med rottegift udendørs langs 
fodmurene og der opsættes stationer med rottegift ved halmlager og åbne plansiloer 
med tørfoder og ensilage. Wrapballer placeres, så katte og hunde kan komme imellem 
ballerne. 
 
Der holdes rent og ryddeligt omkring anlæggene og vegetation langs fodmure på drifts-
bygninger fjernes. Huller og rørgennemføringer repareres med net og beton. Døre og 
porte holdes så vidt muligt lukkede. Foder og gødningsrester fjernes dagligt. Gulve og 
gangarealer holdes rengjorte. Tom emballage og andet affald bortskaffes jævnligt, og 
døde dyr afhentes hurtigst muligt. Ejendommen er tilmeldt kommunal rottebekæmpelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at bekæmpelsen af fluer og andre skadedyr som udgangs-
punkt må anses for at være tilstrækkelig til ikke at skabe væsentlige gener for de om-
kringboende. Det skal bemærkes, at retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium 
opdateres jævnligt.   
 
Vilkår 
 

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

 

6.5 Transport  
Redegørelse 
Ejendommen er beliggende i det åbne land ca. 1.400 m nord for Bredevad l. Ejendom-
mens bygninger ligger samlet og har tilkørsel via Hornsevej. Oversigtsforholdene om-
kring overkørslerne er gode.  
 
Til- og frakørsel sker ad Hornsevej og Løgumklostervej enten nordfra via landsbyen Rav-
sted eller sydfra via Bredevad. Transporterne sker typisk i dagtimerne fra kl. 8.00 – 
17.00, men kan forekomme hele døgnet i den periode, hvor der køres gylle ud eller i 
høst, herunder ved snitning af græs og majs. Udbringning af gylle forsøges gjort over så 
kort et tidsrum som muligt, dels af driftshensyn, men også for at minimere geneperioden 
så meget som muligt.     
  
Gyllen udbringes i planternes vækstsæson, hovedsageligt i perioden fra d. 15. februar til 
og med september måned. Udbringning af husdyrgødningen varetages af ansøger.  
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Transport af separeret gylle til forpagtede arealer i Tønder sker med lastbil. Øvrige trans-
porter sker med gyllevogn og traktor. De fleste arealer ligger tæt ved ejendommen og 
transporter hertil foregår uden at køre i bymæssig bebyggelse. Nogle få transporter om 
året går igennem Ravsted.  
 
Antallet af DE stiger kun med 9,66 DE fra nudrift til ansøgt drift. Derfor er antallet af 
transporter også stort set uændret 
 
Der bruges maskinstation til såning af majs, snitning af majs og bigballepresning. Alt 
andet markarbejde og grovfoderproduktion udføres af Hornsevej 6 med egne maskiner. 
 
Gylle flyttes med 20 tons gyllevogn til lejet beholder på Hornsevej 10. Da ejendommene 
ligger tæt på hinanden og da Hornsevej er en mindre offentlig vej uden megen trafik, vil 
næsten ingen naboer eller forbipasserende kunne blive generet af transporterne som 
også sker i nudrift. 
 
 
 
Tabel 17 Transporter 

Transporter 

Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  

 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 
transport 

Trans-
port-
middel 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 
transport 

Trans-
port-
middel 

Foder (soja-
skrå og raps-
kage) 

4 30 t Lastbil 4 30 t Lastbil 

Pesticider, 
kunstgødning, 
frø og sæde-
korn 

10 Varierende Lastbil 10 Varierende Lastbil 

Halm 5 25  Traktor + 
vogn 

5 25  Traktor + 
vogn 

Valset korn fra 
Løgumkloster-
vej 83 

30 4 t 
Traktor + 
vogn 

30 4 t 
Traktor + 
vogn 

Sækkevarer 
samt bigbags 

12 1 t Lastbil 12 1 t Lastbil 

Fyringsolie 0 - - 0 - - 

Dieselolie 12 2.500 l Tankbil 12 2.500 l Tankbil 

Afhentning af 
tyrekalve 

26 Ca. 4 stk. Lastbil 26 Ca. 4 stk. Lastbil 

Afhentning af 
dyr til slagt-
ning 

12 Ca. 4 stk. Lastbil 12 Ca. 4 stk. Lastbil 

Afhentning af 
mælk 

182 - Tankbil 182 - Tankbil 

Afhentning af 
døde dyr 

12 - Dakabil 12 - Dakabil 
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Transport af 
gylle til lejet 
tank på Horn-
sevej 10. 
Transporter 
sker i 2 om-
gang i nudrift. 
I ansøgt drift 
etableres 
pumpeledning 

100  20 tons  
Traktor + 
gyllevogn 100 20 tons  

Traktor + 
gyllevogn 

Gylleudbring-
ning 254 20 tons  Gyllevogn 172 20 tons  Gyllevogn 

Gylletransport 
med lastbil til 
Tønder  

26 34 tons tankbil 23 34 tons tankbil 

Afhentning af 
fibre fra sepa-
rering 

0 Ca. 30 tons  Lastbil 25 Ca. 30 tons Lastbil 

Udbringning af 
dybstrøelse  23 15 tons Traktor 18 10 tons Traktor 

Udbringning af 
ensilagesaft 

0 0 - 85 20 tons Traktor 

Transport med 
græsensilage 

60 40 m3 Traktor 65  40 m3 Traktor 

Transport med 
majsensilage 

85 40 m3 Traktor 90 40 m3 Traktor 

Husholdnings-
affald 26 Varierende 

Renovati-
onsvogn 26 Varierende 

Renovati-
onsvogn 

Afhentning af 
industricontai-
ner 

52 800 l Renovati-
onsvogn 

52 800 l Renovati-
onsvogn 

Transporter i 
alt 931   961   

Interne transportveje fremgår af bilag 1.7 og transportveje for gylletransporter vises på 
bilag 1.14, 1.15 og 1.16. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyr-
læge, inseminør, ydelseskontrol mv. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-, støv- og lugt-
gener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen.   
 
For at mindske generne der evt. måtte være fra transport, opfordres der til, at ansøger 
planlægger transporterne således, at de medfører mindst mulig gene for beboerne. 
Transport skal primært foregå inden for normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan 
dog forekomme uden for disse tidspunkter, men skal søges begrænset mest muligt. 
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Vilkår 
 

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

66. 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. 

67. 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. 

68. Transport af indkøbt foder, halm, ensilage og øvrige hjælpemidler til og fra 
ejendommen skal fortrinsvis ske mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00-
18.00 og lørdag i tidsrummet kl. 07.00-14.00. Det skal tilstræbes, at der 
ikke køres indkøbt foder, ensilage og øvrige hjælpemidler ud på offentlige 
veje/private fællesveje på søn- og helligdage. For tilkørsel af foderafgrøder 
som eksempelvis græs og majs til siloanlæg eller til faste oplagsplader 
gælder vilkåret ikke.  

6.6 Støj 
Redegørelse 
De væsentligste støjkilder på bedriften er fra dyrene i forbindelse med fodring, malkean-
læg og kompressor samt maskinstøj ved foderblanding, gyllehåndtering, transporter, 
markvanding og markarbejde.  
 
Foderet blandes en gang dagligt (om morgenen), og medfører traktorstøj. Foderet blan-
des ved ensilagesiloer/gyllebeholder, og ikke direkte ud til offentlig vej. Evt. støj fra fo-
derblanding afdæmpes af mellemliggende bygninger. 
 
I nudrift malkes og vaskes der malkeanlæg to gange dagligt (kl. 4-6 om morgenen, og 
kl. 15.30 og 17.30 om aftenen). Støj fra malkningen er især støj fra kompressor, vaku-
umpumpe, højtryksspuling mv. Da det foregår i lukkede rum, er støjen dæmpet ift. 
naboer og forbipasserende. Når den nye kostald tages i brug, reduceres støjen fra malk-
ningen med overgangen til AMS (robotmalkning). 
 
Mælken afhentes ca. kl. 8.30 om morgenen hver anden dag, og det tager ca. 15 min. 
 
Møddingsplads og staldafsnit med dybstrøelse tømmes og gødningen udbringes to gange 
årligt i oktober og april, og nedbringes straks derefter. 
 
Kreaturerne fodres om morgenen ca. kl. 8, hvor en traktordreven foderblandevogn kører 
igennem kostald og kviestald. 
 
Maskinstøj fra færdsel i forbindelse med den daglige produktion vil hovedsageligt fore-
komme i dagtimerne. Det forventes dog generelt at der vil forekomme meget få unødige 
støjgener i forbindelse med udvidelsen, og der forventes kun minimale støjgener udenfor 
ejendommen.  
 
Majshøst og -lagring forløber i en kort, men arbejdsintensiv, tidsperiode på 2-3 dage i 
september og oktober. Græsset høstes over 3-4 gange, i maj, juli, september/oktober - 
tidspunktet afhænger af vejrliget. 
 
    Tabel 18 Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Fodring Staldene Kl. ca. 6-8 dagligt 
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Traktorstøj fra foderblander Ved ensilagepladser  
Kl. ca. 1 time dag-
ligt i tidsrummet 
mellem ca. 06-08 

Udkørsel af dybstrøelse  Staldene 
2 gange årligt i april 
og oktober 

Traktorpumper gyllebeholder Ved udbringning 

Separationsanlæg i lukket 
container 

Nord for stald 1.1.1 og øst 
for stald 1.1.4 

18-31 døgn 

Diverse transporter med last-
biler m.v. 

Ved stalde, foderlade og 
maskinhus Dagtimerne 

Tømning af industricontainer 
Nord for den ny kviestald 
ved gavl  Kl. ca. 04 ugentlig 

Markvanding Ude på marken 
I sommerperioden 
(døgnet rundt ved 
behov) 

2 Malkerobotter (AMS) Ny kostald Døgnet rundt 

Ensilering Ensilagepladser 
6-7 dage fra maj – 
oktober. 

Afhentning af mælk Ved ny kostald 15 min. hver anden 
dag kl. ca. 8.30 

Støjkilderne fremgår af bilag 1.7. 
 
Beliggenheden af landbruget Hornsevej 6, 6372 Bylderup-Bov 
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 Hornsevej 6, 6372 Bylderup-Bov er beliggende i Det åbne land, Vest og har 
driftsarealer beliggende i det samme område og i Tønder Kommune. 
 
Kommuneplanen fastsætter for Det åbne land, Vest ikke retningslinjer for støjbelastning, 
der er til hindring for udvidelsesmulighederne for landbruget. 
 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støj-
udsendelse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af 
disse arealer. 
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Landbrugets driftsbygninger på adressen Hornsevej 6, 6372 Bylderup-Bov er beliggende i 
Det åbne land, Vest. 
 
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 boliger i lokalbyen Ravsted (planområde 4.4) er større end 1270 meter. På 
disse afstande vil der ikke kunne opstå støjgener fra aktiviteter ved driftsbygningerne. 
 
Følgende planlagte områder med boliger kan blive berørt af støj fra driftsarealer: 
Lokalbyen Ravsted, planområde 4.4.004.B, Boligområde (afstand fra driftsareal til lokal-
byen er større end 120 meter). 
 
Landsbyen Vollerup, planområde 4.8.005.L, Blandet bolig og erhverv (afstand fra drifts-
areal til landsbyen er større end 850 meter). 
På disse afstande vil der kunne opstå støjgener fra aktiviteter på driftsarealerne. 
 
Driftsarealer er beliggende i Tønder Kommune. 
Afstanden fra driftsarealer til planlagte områder i Tønder Kommune (Sæd) er mindre end 
1000 meter. 
 
Vilkår 

69. Bidraget fra landbruget med adressen Hornsevej 6, 6372 Bylderup-Bov be-
stemt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i Det åbne 
land samt i de angivne planlagte områder i lokalbyen Ravsted samt i 
landsbyen Vollerup ikke overskride følgende grænseværdier: 

 
 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 Ravsted, 

planområde 4.4.002.B 

45 40 35 

Landsbyen Vollerup, 
planområde 4.8.005.L 

55 45 40 

 
Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 

 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer 
ved boliger. 
Støjgrænserne må i de angivne planlagte områder i lokalbyen Ravsted samt i 
landsbyen Vollerup ikke overskrides noget sted i områderne. 
 
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 som eksempelvis græs og majs 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. 
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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 målin-
ger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et 
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". Udgifterne af-
holdes af landbruget. 
 

70. Tønder 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 Hornsevej 6, 6372 Bylderup-Bov. 
Tønder Kommune kan stille krav om overholdelse af grænseværdier for støjkil-
der, der befinder sig på landbrugets driftsarealer beliggende i Tønder Kommune. 
Tønder Kommune fastlægger de relevante grænseværdier. 

 

6.7 Støv 
Redegørelse 
I forbindelse med transporter til og fra ejendommen samt ved levering og håndtering af 
råvarer og mineraler kan der opstå støvgener, hvilket dog oftest er af begrænset karak-
ter. Antallet af transporter øges ikke proportionalt med besætningens størrelse, da der i 
mange tilfælde vil kunne medtages en størres mængde pr. kørsel. 
 
I foderlade opbevares kraftfoder i løs vægt. Der kan forekomme støv ved levering af fo-
dermidler, der leveres i løs vægt.  
 
Der kan forekomme støvgener ved indkøring af halm.  
 
Da den største andel af transporterne vil ske inden for normal arbejdstid forventes det 
ikke, at de ekstra transporter vil give anledning til væsentlige gener for de omkringboen-
de.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer at transport og håndtering af grovfoder og foderstoffer mv. 
ikke vil give støvgener for omkringboende. Dog henvises der til god landmandspraksis, at 
al transport til og fra ejendommen, for at begrænse støvgener, skal foregå ved hensyns-
fuld kørsel, samt at alle aktiviteter på ejendommen planlægges, herunder også levering, 
håndtering og udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 
Vilkår 

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

 

6.8 Lys 
Redegørelse 
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Der er lys i staldene døgnet rundt, dog med reduceret belysning om natten (natsænk-
ning). Staldenes placering og beplantningen omkring ejendommen gør, at lyset i staldene 
kun i ringe omfang kan ses fra de omkringliggende nabobeboelser.  
 
Forbipasserende vil i vinterhalvåret kunne se arbejdslyset i stalden, når det bliver tændt 
morgen og aften. Det skønnes, at belysningen i kostalden hverken vil genere forbipasse-
rende eller nabo urimeligt.  
 
Lyset i kviestaldene vil kun blive tændt ifm. arbejdsopgaver i stalden, og hvis dagslyset 
ikke er tilstrækkeligt. 
 
Lys på traktorer bruges, når der i vintertiden skal arbejdes ved ensilageoplagspladser. 
 
Vurdering 
Ejendommens stalde ligger forholdsvis afskærmede i forhold til de omkringboende. Med 
baggrund i staldenes placering og beplantning vurderes det, at driften ikke vil give an-
ledning til væsentlige lysgener for de omkringboende.   
 
Vilkår 

72. Belysning i stald (1.1.5) skal være slukket mellem kl. 23 og kl. 06, med 
mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. 

73. Der skal være natsænkning af lyset i stalden (1.1.1) mellem kl. 23 og kl. 
06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. 
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7 Påvirkninger fra arealerne  

7.1 Udbringningsarealerne 

Redegørelse 
Miljøredegørelsen og miljøvurderingen tager udgangspunkt i egne og forpagtede arealer 
på 134,47 ha, som benyttes til udbringning af husdyrgødning fra 223,13 DE (1,66 
DE/ha). 
 
Foruden udbringningsarealerne er der i ansøgt drift gylleaftale, der omfatter 1 areal på 
8,34 ha. Modtager er Andreas og Martin Jürgensen, Hornsevej 10, 6372 Bylderup-Bov. 
 
På aftalearealerne afsættes forarbejdet husdyrgødning (rejektvand) svarende til 11,5 DE 
pr år (1,4 DE/ha). 
 
De resterende 68 DE afsættes som fiberfraktion til Biogasanlæg. 
 
Tabel 19. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt gylleaftaler 
Ejede arealer  
Navn Adresse Udbringningsareal 

ha 
Antal DE og 
Gødningstype 

 Hornsevej 6 119,9 ha 199 DE re-
jektvand og 
dybstrøelse 

 Vollerup Byvej 0 
 Hyndingholmvej 5 
Forpagtede arealer  
Navn Adresse Udbringningsareal 

ha 
 

Lene Jensen, Løgum-
klostervej 86, 6372 
Bylderup-Bov 

Løgumklostervej 86 3,27 ha  

Christian Viggo 
Østergaard, Sønder-
løgumlandevej 1, 
6270 Tønder 

Sønderløgumlandevej 1 9,54 ha 

Jens Aage Hansen, 
Havstedvej 21, 6372 
Bylderup-Bov 

Havstedvej 21 1,76 ha 

I alt forpagtet  14,57 24,13 DE re-
jektvand og 
dybstrøelse 

Gylleaftale    
Navn Adresse Udbringningsareal 

ha 
 

Andreas og Martin 
Jürgensen, Hornsevej 
10, 6372 Bylderup-
Bov 

Hornsevej 10 8,24 11,5 DE re-
jektvand 

Biogasanlæg - - 68 DE fiber 
I alt   302,63 
 
Der er ikke søgt § 16 godkendelse til aftalearealerne, da beskyttelsesniveauet for grund-
vand og overfladevand ikke udløser krav om §16 godkendelse. Endvidere er der ikke na-
turområder, vandhuller eller vandløb på aftalearealerne, som kan udløse krav om ekstra 
bræmmer. 
  
Placeringen af udbringnings- og aftalearealerne fremgår af ansøgningen, vedlagt som 
bilag 1.14 og 1.15 
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Aabenraa kommune vurderer, at udbringningsarealets størrelse harmonerer med husdyr-
holdet. 
 
Vilkår 
Husdyrgødning fra Hornsevej 6 må kun udbringes på de arealer, som fremgår af ansøg-
ningen (bilag 1) og som vist på udbringningsarealerne på bilag 1.14 og 1.15. 
 

7.2 Beskyttet natur 

§ 3 natur 
Jf. Husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ovennævnte (afsnit 6.2) ”§ 7 arealer”, som kan blive 
påvirket af ammoniakemissionen fra Hornsevej 6. Vurderes det at være tilfældet, kan 
kommunen stille forureningsbegrænsende vilkår, som rækker ud over Husdyrlovens fast-
satte beskyttelsesniveauer. 
 
Jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af visse naturarealer ikke ændres, når de 
har et vist areal, naturindhold m. m.  
 
Beskrivelse og vurdering 
Mose A er omgivet af en ”vaniliekrans” sø, og er af ringe naturtilstand. Der er tale om et 
meget lille areal, som er fuldstændig tilgroet i tagrør og pil. Ved besigtigelsen var mosen 
relativt tør. 
 
Vandhul B er en såkaldt vaniliekrans, som omgiver mose A. søen er direkte forbundet 
med en bred afvandingskanal, som strækker sig ca. 200 m mod vest. Både søen og ka-
nalen er tilgroet i trådalger, ligesom der er tydelige tegn på okkerforurening. Søen er 
endvidere ved at gro til i tagrør. Naturtilstanden må betegnes som dårlig grundet højt 
næringsstof- og okkerindhold i vandet. Billede 7.2. 
 
 

 
 
Billede 7.2 viser vandoverfladen på vandhul B, der ses en kraftig vækst af trådalger. 
 
Vandhul C er beliggende op til en mindre skov. Selve vandfladen er dækket af flydeplan-
ter, og der vokser pil ind over søen fra alle sider. Naturtilstanden er vurderet som mode-
rat. 
 
Vandhul D er etableret, hvor to drængrøfter står vinkelret ind på hinanden. Ved besigti-
gelsen var vandet klart, men bar præg af okkerforekomst. Der var ænder i søen, og indi-
kation af, at der blev fodret på bredden. Naturtilstanden for vandhullet vurderes til at 
være moderat til ringe. 
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Mose A

Vandhul B

Vandhul C

Vandhul D

5

6

4

7

3

8

2

1

14
13

22-0

11

23-0
98

12

10

17-0

Gylleaftale Hornsevej 10

 
 
Billede 7.2 Viser placeringen af beskyttet natur, målsatte vandløb og udbringningsarea-
ler, omkring Hornsevej 6. 
 
Vurdering 
Vandhuller 
Hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne er overfladevand fra dyrkede arealer, 
dels som vand, der løber på jordoverfladen til vandhullerne, dels som næringsberiget 
overfladevand der løber til via rodzonen på dyrkede arealer. Derfor stilles der vilkår om 
overholdelse af 2m dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer rundt om 3 vandhuller 
(A, B og C, jf. billede 7.2), samt kanalen i forbindelse med vandhul A. Der stilles desuden 
vilkår om, at der ikke må placeres markstakke nærmere end 100 m fra §3 beskyttede 
områder for at sikre mod afstrømning til områderne. 
  
Moser  
Mosen (A, jf. billede) op til udbringningsarealerne er ikke omfattet af Husdyrlovens § 7 
som værende højmose eller specielt næringsfattig mose. Mosen vurderes generelt som 
værende næringsberiget med en naturtilstand som ringe i forhold til referencetilstanden 
for naturtypen mose. Vegetationen i mosen består i overvejende grad af arter, der er 
begunstiget af næringstilførsel via luft og overfladevand. Potentialet for mosen er ringe, 
og det vil kræve en massiv indsats for blot at løfte mosen op til et moderat niveau for 
naturtypen mose. 
 
Der stilles ikke specifikke vilkår i forhold til mosen. 
 
Målsatte vandløb og søer 
Ingen af bedriftens forpagtede eller ejede arealer grænser direkte op til målsatte søer, 
men en del ligger op til målsatte vandløb (mark 1, 2, 3, 4, 5 og 15). 
 
Lundbæk er målsat B3 okker – dvs. karpefiskevand, der skal fungere som opholds og 
opvækstområde for ål, aborre, gedde og karpefisk. Målsætningen tager sigte på at be-
skytte og ophjælpe den alsidige flora og fauna, som naturligt har gode livsbetingelser i 
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disse vandløb. For at opfylde målsætningen kræves en DVFI værdi på mindst 5. Målsæt-
ningen er ikke opfyldt (Regionplan 2005-2016).  
 
Ved seneste måling i 2007 havde den nærmeste målestation nedstrøms fra arealerne på 
Hornsevej 6 (st. nr. 424-1250) en DVFI værdi på 5, værdien svinger mellem 4 og 5, så 
vandløbet er tæt på målopfyldelse. Den manglende målopfyldelse vurderes at skyldes 
dårlige fysiske forhold med blød og sandet bund i vandløbet. Lundbæk er beskyttet af 
Naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændring men er ikke omfattet af lovpligtige 2 
m bræmmer. 
 
For at sikre beskyttede vandløb mod dels øget udvaskning af næringsstoffer, overfladeaf-
strømning af gødning og næringsstoffer, samt øget sandvandring, og dels for at sikre 
anvendeligheden af vandløb som spredningskorridorer for områdets dyre- og planteliv, 
samt beskytte vandløbet som yngle og rasteområde for dyrearter omfattet af habitatdi-
rektivets bilag 4, stilles der vilkår om 2 meter dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræm-
mer langs beskyttede vandløb, altså bl.a. langs Lundbæk, jf. billede 7.2.  
 
På følgende marker skal der være 2 meter dyrkningsfri bræmmer op til beskyttede vand-
løb: Mark nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 15.  
 
Vilkår 
74. Der skal etableres og vedligeholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri 

bræmme på mindst 2 meter rundt om vandhullerne A og C på matr. nr. 138 Rav-
sted Ejerlav, Ravsted (markerne 6 og 7). Bræmmen måles fra vandhullets øver-
ste kant. Der stilles ligeledes vilkår om 2 m dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri 
bræmme på begge sider af kanalen, som er i forbindelse med vandhul A. 

75. Der skal etableres og vedligeholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri 
bræmme på mindst 2 meter rundt om vandhullet B på matr. nr. 22 Hornse, Rav-
sted (mark 4 og 5). Bræmmen måles fra vandhullets øverste kant 

76. Der skal etableres en 2 m bred dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræmme 
langs beskyttede vandløb på mark nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 15. Bræmmen måles fra 
vandløbets krone. 

77. Der må ikke placeres markstakke nærmere end 100 m fra §3 beskyttede arealer. 
 
 

7.3 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 dog til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten føres til vand-
løb eller søer. På drænede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på 
udrænede arealer, hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet (DMU faglig rap-
port nr. 616, 2007 - Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt 
grundlag for et nationalt kort). Når kvælstoffet er nået ud i vandløbene er reduktionen 
meget lav, 2 % ca., 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). 
  
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-



 

65 
 

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. 
 
Husdyrloven stiller krav om begrænsning i tilførsel af kvælstof til overfladevand, hvis et 
husdyrbrug, der ønskes etableret, ændret eller udvidet, har udbringningsarealer, der af-
vander til særligt sårbare vandområder i Natura 2000 områder. For landbrug, der afvan-
der til sådanne naturområder, stilles krav om et lavere husdyrtryk pr. hektar, end de 
generelle harmoniregler giver mulighed for. 
 
Kravene stilles kun til arealer, der ligger indenfor områder, der ifølge Skov- og Natursty-
relsens kortværk er omfattet af nitratklasse 1, 2 eller 3. Nitratklasserne er baseret på 
overfladevandområdernes kvælstoffølsomhed samt størrelsen af reduktionspotentialet 
(hvor meget nitrat der omsættes i jorden) (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvælstof-
reduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). 
 
Redegørelse 
Ingen af udbringningsarealerne eller aftalearealerne ligger indenfor områder, der er ud-
peget som nitratklasse 1, 2 eller 3. Ingen af arealerne ligger i opland til særligt sårbare 
søer. Der er således iht. lovgivningens beskyttelsesniveau for nitrat til overfladevand, 
ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsarealerne. 
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på i alt 134,47 ha ejede eller forpagtede area-
ler og 8,24 ha aftale arealer. I alt 142,71 ha. Beregning af udvaskning af kvælstof fra 
udbringningsarealerne til overfladevand viser, at der udvaskes 83,6 kg N/ha efter udvi-
delsen ved DE-reel. 124,93 ha af udbringningsarealerne ligger i et område, hvor kvæl-
stofreduktionen ligger mellem 76 og 100%, dvs. der udvaskes maximalt 20,1 kg N/ha 
eller 2511 kg N, de resterende 9,54 ha er i et område med reduktionspotentialer mellem 
51 og 75% her udvaskes maksimalt 41,0 kg N/ha eller 391 kg N. Totalt giver det en ud-
vaskning til overfladevand på 2902 kg N, til sammenligning er der i nudrift en samlet 
udvaskning på 2614 kg N i alt til overfladevand fra produktionens udbringningsarealer.  
Der er dermed en beregnet merudvaskning på 288 kg N fra bedriften. En nærmere gen-
nemgang af beregningerne fra Farm-N viser at den forøgede udvaskning kommer på 
trods af et mindre markoverskud på bedriften, samt et højere udnyttelseskrav til husdyr-
gødningen.  
 
Det hele kommer af, at der i ansøgt drift er en mindre mængde dybstrøelse, hvilket gør, 
at fordampningen ved udbringning samt ændringen i jordpuljen bliver meget mindre, 
herved øges den del af markoverskuddet, som teoretisk vil udvaskes. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle uden for nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Da der kun sker en begrænset forøgelse af kvælstofudvaskningen fra 
udbringningsarealerne i forhold til førsituationen og med henvisning til afsnittet om ”Be-
skyttet natur” – ”Vandløb og målsatte søer”, vurderes det, at beskyttede vandløb og søer 
ikke vil ændre tilstand i negativ retning på baggrund af udvidelsen af produktionen på 
Hornsevej 6. 
 
Da: 

• Den manglende målopfyldelse i Lundbæk vurderes at stamme fra dårlige bundfor-
hold og ikke næringsstofbelastning 

• Hvirlå vurderes ikke direkte at blive påvirket af udbringningsarealerne 
• Vilkårene i afsnittet om beskyttet natur (afsnit 7.2) vurderes tilstrækkelige til at 

sikre øvrige vandhuller mod næringsstoffer fra overfladevand 
er der således ikke grundlag for at stille yderligere vilkår til begrænsning af kvælstofud-
vaskningen alene i forhold til opfyldelse af målsætningen for Lundbæk og Hvirlå. 
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Aabenraa Kommune stiller på baggrund af ovenstående ingen yderligere vilkår i forhold 
til beskyttelse af vandløb, søer og havområder. 
 
Vilkår 
Ingen yderligere vilkår i forhold til nitrat til overfladevand. 

7.4 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Mark 17-0 er beliggende i nitratfølsomt vandindvindingsområde. Beregninger fra Farm-N 
viser, at udvaskningen til grundvandet i ansøgt drift er 50 mg nitrat pr. liter. Beregnin-
gen viser ligeledes, at der sker et fald i udvaskningen i forhold til nudrift på 2 mg nitrat 
pr. l.  
Det vurderes således, at kravet om ikke at øge udvaskningen på nitratfølsomme områder 
er opfyldt. Der er indsat sædskifte K7 i mark 17-0, K7 har et mindre udvaskningsindeks, 
end referencesædskiftet K6. Der stilles vilkår om, at sædskiftet i mark 17-0 maksimalt 
må have et udvaskningsindeks svarende til K7. 
 
Vilkår: 
78. Sædskiftet i mark 17-0 må maksimalt have et udvaskningsindeks svarende til 

standard sædskifte K7 (0,88). 
 

7.5 Fosfor til vandløb, søer og kystvande 

Fosfor har stor betydning for søers biologiske kvalitet, idet det oftest er det begrænsende 
næringsstof og dermed er styrende for algevæksten. I fjordene er det i stigende omfang 
fosfor, der påvirker forekomsten af iltsvind. 
Derimod har fosfor mindre betydning for vandløbs biologiske kvalitet. Alligevel er indhol-
det af fosfor i vandløb meget vigtigt, da fosfor transporteres via vandløb til søer og mari-
ne områder. 
 
I modsætning til kvælstof, der generelt udvaskes til grundvand og overfladevand fra hele 
landbrugsfladen, er billedet af fosfor mere kompliceret med flere betydende transportve-
je, der fører det til vandløb, søer eller kystvande. Fosfortab fra landbrugsjorde forekom-
mer især i forbindelse med tre forhold: 

• Vanderosion (ved overskudsnedbør) eller jordfygning, hvor fosfor tabes sammen 
med jordpartiklerne 

• Udvaskning via dræn og øvre grundvand af vandopløst fosfor. Især på lavbundsa-
realer 

• Nedbrydning af brinkerne i vandløbene. Jo mere fosfor, der er bundet i jordpartik-
lerne, jo større fosfortab 

 
Fosfor bindes hårdt i jorden, men jordens evne til at binde fosfor er ikke ubegrænset, 
derfor er det vigtigt for at undgå fremtidige miljømæssige problemer med fosfor at sikre 
en rimelig balance mellem tilført fosfor og den fosfor, der fjernes af afgrøderne. Hvor der 
tilføres mere fosfor, end planterne optager, er der tale om et fosforoverskud. 
 
Hovedparten af fosfortabet sker fra kuperede marker i omdrift langs vandløb og fra dræ-
nede lavbundsarealer. Også hvor jordens p-tal (mængden af opløst fosfor i jordvandet) 
er højt, kan der være et stort fosfortab via sprækker til dræn eller grundvand. Humus-
jords evne til at binde fosfor er mindre end sandjords og især lerjords evne. I lerjord vil 
der ofte være større eller mindre sprækker ned gennem de øvre jordlag, hvilket kan 
medføre en partikulær transport af fosfor bundet til lerpartikler. Risikoen for fosfortab er 
derfor størst på humus- og lerjord. 
 
I Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og tilhørende Bekendtgørelse er der fast-
sat generelle beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud. Beskyttelsesniveauet gæl-
der for husdyrbrugsprojekter med udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, der 
afvander til Natura 2000 vandområder, som er overbelastet med fosfor. 
Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfatter ikke opland 
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ene til de søtyper, som klassificeres som sårbare recipienter, men hvis beliggenhed ikke 
kendes endnu. 
 
Kravet til fosforoverskuddet på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som 
afvander 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. Der stilles ikke krav om fos-
foroverskud, hvis der i den ansøgte situation kan dokumenteres fosforbalance for hus-
dyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor i handelsgødning. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt 3510 kg fosfor til markerne i ansøgt drift. Arealerne får derved et fos-
foroverskud på 0,8 kg P/ha. I nudrift tilføres i alt 3500 kg fosfor til bedriften. 
 
Resterende gødning afsættes henholdsvis til aftalearealer, der i alt modtager 182 kg fos-
for, og til Biogasanlæg, som i fiberfraktionen modtager 1016 kg fosfor fra bedriften. 
 
Som beskrevet i afsnittet ”nitrat til overfladevand” afvander bedriftens arealer ikke til 
målsatte søer. 
 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til Vadehavet via Lundbæk/Grønå og 
Hvirlå/Vidåen. Ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer er dermed beliggende i op-
lande til et Natura 2000, der i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk er overbela-
stet med fosfor. Derfor skal der ikke, i henhold til lovgivningen, stilles krav til fosforover-
skuddet på bedriften.  
 
Vurdering 
Der er ikke i den konkrete sag særlige forhold, som kan begrunde en fravigelse af det 
generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fosfor til vandmiljøet, idet  

• Bedriftens arealer ikke afvander til fosfor følsomme Natura 2000 områder i hen-
hold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk,  

• Der sker en meget begrænset forøgelse af den samlede fosfortilførsel til bedriftens 
arealer.  

• Fosforoverskuddet på bedriften er på kun 0,8 kg P/ha. 
 

Der er i §3 afsnittet stillet vilkår om bræmmer som vil beskytte vandmiljøet i forhold til 
næringsstofpåvirkning. 
 
Vilkår 
Der stilles ikke yderligere vilkår i forhold til fosfor 
Se vilkår under § 3 afsnit mht. bræmmer langs beskyttede vandløb. 
 

7.6 Natura 2000 

Redegørelse 
Natura 2000 
Bedriftens arealer ligger i oplandet til Hvirlå og Lundbæk, og afvander til Vidå systemet. 
Vidåsystemet udgøres af habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magister-
kogen, fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen, samt 
Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet og Ramsarområde 27. 
 
Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal iht. Bekendt-
gørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007), vurderes i forhold til om det vil 
skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor nævnte habitat og fuglebeskyttelsesområder. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterko-
gen, Fuglebeskyttelsesområderne F60 Vidå, Tøndermarsken og saltvandssøen, F57 Vade-
havet og Ramsarområdet 27 indeholder følgende naturtyper og arter: 
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Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H90:  

• 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydebladsplanter eller vandaks  
• 3260 Vandløb med vandplanter. 

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H90:  

• Snæbel  
• Flodlampret  
• Bæklampret  
• Dyndsmerling 
• Odder  

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 
 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præste-
krave  

 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 

• Hvidklire 

• Rødben  

 

 
 
Flere af arterne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder. Fx er snæbel i 
Vidåsystemet følsom overfor sandvandring og næringsberigelse af vandløbet, idet det 
kan medføre en skadelig effekt på deres gydepladser, hvis iltindholdet nedsættes og 
bunden belægges med et slam/sandlag. 
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø kan medføre en hurtigere tilgro-
ning af Magisterkog og Rudbøl Sø, sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet, 
hvilket giver dårligere leveforhold for bl.a. rørdrum (basisanalyse for H90). 
  
Rudbøl sø er A1 målsat, der er en målsætning med skærpede krav, som anvendes, hvis 
særlige naturværdier ønskes bevaret. Målsætningen er ikke opfyldt ifølge regionplan 
2005-2016. 
 
Ifølge basisanalysen for F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at Vadeha-
vet skal være et ”ikke næringsbelastet område” ikke opfyldt pga. de høje kvælstofkon-
centrationer. ”Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion af næ-
ringsbelastningen med 50% for kvælstof og 80% for fosfor i forhold til niveauet i begyn-
delsen af 1989-90, som oprindeligt fastlagt i vandmiljø-handlingsplanen. Dette mål er 
endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være nød-
vendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, nationale 
og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbelast-
ning gennem en indsats overfor kilderne hertil” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 2 (s 
37 og 39)).  
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Ifølge hjemmesiden vandognatur.dk, under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadeha-
vet, beskrives de væsentligste trusler mod naturtyperne og arterne i området som væ-
rende bl.a. næringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding 
m.m. 
 
Ifølge Vandplan fro Kruså/Vidå, er Listeryb delen af vadehavet tæt på målopfyldelse for 
så vidt angår den beregnede kvælstofpåvirkning. Af tabel 2.4.7 fremgår det, at der 
mangler en reduktion på 7,5 % for at nå målet.   
 
Ifølge Habitatdirektivets artikel 6 og vejledningen til denne, skal Kommunen sikre at pla-
ner og projekter hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter i 
kumulation (dvs. i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra 
allerede vedtagne planer, som ikke er realiserede) kan have en negativ påvirkning på de 
arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare, eller er til 
hindring for, at området kan opnå gunstig bevaringsstatus. 
 
Udbringningsarealerne ligger i hovedopland Vidå. Delopland Vidå udmunder i Lister Dyb 
tidevandsområde i Vadehavet. Det danske delopland Vidå er på ca. 107.500 ha og det 
tyske delopland er på ca. 25.400 ha. I udkast til vandplan Kruså/Vidå er oplandet til Li-
ster dyb 162.400 ha. Hornsevej 6´s udbringningsarealer udgør 134,47 ha. Dvs. at ud-
bringningsarealerne udgør ca. 0,08 % af opland til Lister Dyb, og ca. 0,13 % af det dan-
ske delopland til Vidå. 
 
Ifølge udkast til vandplan Kruså/Vidå, er den gennemsnitlige udledning til Lister dyb i 
perioden 2001-2005, 1727 tons N pr. år. Fosfor er ikke specificeret, men tal fra miljøcen-
ter Ribe angiver 70,4 tons P pr. år.  
 
Udledningen af N fra Hornsevej 6 er beregnet til 2,9 tons pr. år. Fosfor udvaskningen fra 
Hornsevej 6 er ukendt, da der pt. ikke findes modeller der kan beregne denne udvask-
ning. 
 
Nitratudledningen fra Hornsevej 6 udgør efter reduktion i alt 0,17 % af den samlede ud-
ledning til Lister dyb. Den forøgede udvaskning fra Hornsevej 6 udgør 302 kg N svarende 
til 0,017 % af den samlede påvirkning i Lister dyb. 
 
Det vurderes på den baggrund, at bedriften i sig selv ikke kan påvirke Natura 2000 
vandområdet væsentligt. 
 
Vurdering 
Kravene til N og P er overholdt med harmonikravet på 1,66 DE per ha (DE-reel), idet 
arealerne ikke afvander til et Natura 2000 område, der udløser N- og P klasser. 
 
Kan projektet i sammenhæng med andre projekter påvirke Natura 2000-områder væ-
sentligt pga. nitratudvaskning? 
 
Udbringningsarealerne til Hornsevej 6 er beliggende i ”Opland til sårbare Natura 2000-
områder”, der ifølge basisanalyserne er overbelastet med næringsstoffer. De fleste af 
arealerne tilhørende Hornsevej 6 har et N-reduktionspotentiale på 76-100 % (ifølge 
www.miljoeportal.dk), markerne 18-21 har dog et reduktionspotentiale på 51-75%.  
Et højt N-reduktionspotentiale betyder, at en stor del af de nedsivende kvælstofforbindel-
ser omdannes til luftformigt kvælstof eller bindes i jorden inden de når grundvand eller 
vandløb.  
 
Beregninger fra Farm-N viser en stigning i udvaskningen på arealerne fra 75,0 kg N/ ha 
til 83,6 kg N/ha. Dette til trods for, at markoverskuddet falder fra 119 til 112 kg N/ha. 
Årsagen til at udvaskningen stiger, skal findes i den måde udvaskningen beregnes på. 
Den beregnede fordampning ved udbringning falder, og den mængde, som indbygges i 
jordpuljen falder. Herved vil en større del af markoverskuddet udvaskes.  
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I nudrift bliver en stor del af husdyrgødningen fra Hornsevej 6 afsat til naboer, mens det 
i ansøgt drift bliver afsat til biogasanlæg. Ved at afsætte til biogasanlæg sikres der en 
omsætning af den organiske del af husdyrgødningen, hvilket giver en forbedret udnyttel-
se af kvælstoffet, og dermed forventeligt en mindsket udvaskning. Det må samtidig for-
ventes, at en stor del af det afsatte husdyrgødning bliver afsat til arealer, som ikke af-
vander til vadehavet. Samlet set vil det betyde, at fiberdelen kan udnyttes bedre, samt 
at en del af husdyrgødningen fremover ikke afsættes til naboer vil betyde, at der ikke vil 
ske en forøget belastning af vadehavet. 
 
Aabenraa Kommune vurderer på den baggrund, at der heller ikke i forbindelse med andre 
projekter vil ske en forøget belastning af natura 2000 området. 
 
Ingen af udbringningsarealerne eller aftalearealerne ligger inden for områder, der er ud-
peget som nitratklasse 1, 2 eller 3 eller i oplande til Natura 2000 områder udpeget som 
overbelastet med fosfor. Der er således, iht. lovgivningens beskyttelsesniveau for nitrat 
og fosfor til overfladevand, ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsarealer-
ne.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune finder ikke, at der er sådanne særlige forhold i den konkrete sag, 
som kan begrunde en fravigelse fra det generelle beskyttelsesniveau vedr. nitrat og fos-
for til overfladevand, da det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, som udgangspunkt er, tilstrækkeligt til at sikre overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Endvidere er der som det fremgår af 
redegørelsen tale om en meget lille merbelastning fra arealerne, samt at der ikke længe-
re tilføres husdyrgødning til naboarealerne fra bedriften. 
 
 

7.7 Påvirkning af arter med særligt 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 arter, hvor projektområdet ligger indenfor 
eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer indenfor 
de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV, Faglig rapport 
fra DMU nr.635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i databaserne 
ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredelsesområ-
de. 
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og skovbe-
voksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten forekom-
mer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning 
af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levesteder-
ne i omgivelserne. 
 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både 
før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Vandhuller-
ne i eller grænsende op til udbringningsarealerne skal være omgivet af 2 m dyrkningsfri 
bræmmer, målt fra vandhullets øverste kant (kronen). 
Kommunen vurderer, at dyknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer vil yde vandhuller-
ne beskyttelse mod næringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne 
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skjul i den tid, yngelen forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af pro-
jektet ikke vil forværre livsbetingelserne. Det skal bemærkes, at anlæggelse af bræmmer 
samt oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede vandhuller vil 
forbedre livsbetingelserne for arten. 
 
Bræmmer langs vandløb bruges af padder dels som spredningskorridorer og ledelinier 
mellem ynglesteder og dels som rasteområder udenfor yngletiden. Beskyttede vandløb 
skal derfor være omgivet af 2 meter udyrkede bræmmer for at sikre vandløbet som 
spredningskorridor og rasteområde for områdets padder og andre dyrearter. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
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 omgivel-
serne. 
 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Løvfrøen yngler i 
mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lavvandede tidvise 
vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngletiden opholder løv-
frøen 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, dog er den fåtallig i Jylland vest for israndslinien. Den yngler i solåbne vand-
huller med rent vand men kan uden for yngletiden opholde sig i dybere vandhuller og 
vandhuller med forurenet vand. På land kan den findes 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. Mark-
firbenet 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-
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selmusen kræver stabile og uforstyrrede levesteder, og i Aabenraa Kommune er der kun 
registreret en bestand i Søgård Skov. 
  
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. Det vurderes imidler-
tid ikke, at projektet på Hornsevej 6 vil have nogen negativ effekt på odderens levevil-
kår. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter 
som grøn frø, lille vandsalamander og skrubtudse, der ikke er opført på Habitatdirekti-
vets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse arter gælder de samme be-
tragtninger, som nævnt under padderne ovenfor. 
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og ud-
spredningsarealer men vurderer, at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekom-
mer i området. 
 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene i afsnit 7.2 overholdes, at drif-
ten af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke æn-
dres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for 
padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der 
kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i for-
bindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter. 
 
Vilkår 
Vilkårene er beskrevet i afsnit 7.2 om ”Beskyttet natur” (”§ 3 natur”). 
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8 Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
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-direktivet2, 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 effektive teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for 
miljøet 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 ændring. 
 
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-
relsen. 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.  
 
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. 

                                                 
2 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
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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 §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 bedste 
tilgængelige 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 reference dokument om 
BAT vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli 20033.  
 
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 foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af 
den bedste tilgængelige teknik og varetage hensyn til anvendelse af den bedste tilgæn-
gelige teknik. Da der i husdyrbrugloven således ikke skelnes mellem dyrearter, skal der 
redegøres for anvendelse af BAT på alle husdyrbrug uanset dyreart. 
 
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. 
 

                                                 
3 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svine-
produktion, 2003 
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Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkår. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet, i hvilke afsnit redegørelse, vurdering og vilkår kan findes. 
 
Tabel 17 BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse og vurdering 

Staldindretning Afsnit 4.1 

Foder Afsnit 4.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 4.5 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 4.1+4.3+5.4+5.5 

Affald Afsnit 4.8 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser Afsnit 4.10 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning Kap. 5 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 5.3 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 7.3 og 7.4 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 7.5 

Management Se nedenstående 

 
Management 
Det er ansøger, Henning Nørgaard, som står for den daglige drift, sammen med foder-
mester og løs hjælp (bl.a. Hennings far). I alt er der 2-3 ansatte, og dette tal vil være 
uændret i ansøgt drift. 
 
Hvis produktionen ændres som anført i ansøgt drift, vil driften blive mere rationel, idet 
mælkeproduktionen flyttes til nye staldanlæg med bedre mulighed for samlet overvåg-
ning, mindre transporttid for både kreaturer, mandskab og ift. fodring. Der installeres 
malkerobotter (AMS), som opsamler data på ko-niveau, og muliggør detaljeret produkti-
onsstyring. 
 
For at optimere management vil ansøger bl.a, indgå i sundhedsrådgivning med sin dyr-
læge. Den daglige drift bliver med udvidelsen optimeret på mange punkter, ungdyrene 
bliver samlet i mere ensartede hold (aldersopdelt), og opsynet med dem forventes at 
blive bedre med den daglige gang i stalden. De malkende køer kan styres optimalt, f.eks. 
ved frasortering til inseminering eller lignende, når der trækkes kontrolrapporter fra ro-
botterne, og der gives besked til computeren om automatisk frasortering efter malkning.  
 
Udvidelsen er bl.a. med til at skabe flere ædepladser til køerne, så de svageste køer også 
har mulighed for at få en god foderoptagelse. Der udfodres to gange dagligt, så der er 
frisk foder tilgængeligt for alle dyr. Ved den daglige kontrol opsamles de køer der ikke er 
blevet malket tilstrækkeligt og bringes til malkning ved robotten. Der er fri kotrafik i stal-
den, så køerne kan vælge mellem foderoptagelse, malkning, hvile og vandoptagelse.  
 
Kalvene opstaldes i dybstrøelsesbokse i den ny kviestald og de mælkefodres til de er ca. 
2 mdr. Kalve flyttes til sengestalden, hvor de lærer at lægge sig i sengene, når de er 6 
måneder. Kvierne der skal løbes går i et samlet hold, så de kan observeres når de er klar 
til at blive insemineret.  
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En uge før en kvier eller ko skal kælve, indsættes den i kælvningsboksen. Når koen har 
kælvet flyttes den til kostalden, hvor den indgår i flokken af malkende dyr. I malkerobot-
ten frasorteres råmælken de første par dage. Den frasorterede mælk ledes til en vogn, 
hvor det opbevares i indtil brug. Lige inden mælken gives til kalvene, opvarmes denne, 
så den har den rette temperatur, hvilket er væsentligt for det optimale foderoptag hos 
kalve der mælkefodres. 
 
Med placeringen af de ny staldanlæg ligger foderet tæt ved produktionsanlægget. Ved 
oplagring på fast bund (beton) kan foderet blandes i mixervogn uden risiko for at få ”for-
urenende” stoffer (herunder jord) blandet i foderet.   
 
Der føres daglig tilsyn med anlægget og anlægget serviceres og vedligeholdes løbende. 
Fejl og mangler udbedres straks således at alle anlæggets tekniske installationer altid 
fungerer optimalt. Produktionsanlægget holdes rent og der skrabes manuelt hvis dyrene 
sviner på arealer hvor der ikke skrabes automatisk.  
 
Evt. uheld, spild og driftsforstyrrelser, som kan påvirke det omgivende miljø noteres i 
logbog og procedurer for håndtering af gylle, kemikalier mv, justeres evt, således at lig-
nende uheld kan undgås fremadrettet. 
 
Der indsættes en skruepresse til separation af gyllen. Dette betyder, at udnyttelsen af 
gyllen i marken forbedres. 
 
Der føres journal over spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i 
form af mark- og gødningsplan, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæ-
sons spredning.  
 
Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, men vand- og 
energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet.  
 
Der er ikke udarbejdet egentlige planer for reparationer og vedligehold. I løbet af dagen 
holdes anlægget under opsyn. Der foretages løbende service på anlæggene efter behov. 
 
Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse. 
 
Medarbejderne er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket ansvar og 
vilkår det medfører.  
 
Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minime-
re risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.  
 
Hver dag afsluttes med oprydning, så alt er klart til næste dag. 
 
Den nye kostald vil få indendørs belysning, som styres af lux-måler. Det betyder, lyset 
slukkes, når det naturlige dagslys er tilstrækkeligt kraftigt, og tændes, når det naturlige 
dagslys aftager. Det naturlige dagslys vil komme ind gennem kip og ved åbninger i stal-
dens langsider (naturlig ventilation). Luxstyret belysning sikre den optimale belysning for 
mælkeproduktion, og er samtidig energibesparende, fordi det kunstige lys slukkes, når 
det naturlige lys er tilstrækkeligt kraftigt. I den nye kviestald (etape 2) og i de ældre 
staldbygninger er det indendørs lys styret med tænd/sluk kontakter, som er placeret ved 
døre og porte. Dette er energimæssigt en god løsning for belysning hos opdrættet, som 
ikke er afhængig af lys til mælkeproduktion. 
 
I den nye kostald vil der være svagere natbelysning (orienteringslys), men der vil altid 
være lys ved indgangen til malkerobotterne, så køerne kan finde frem til malkerobotter-
ne, også om natten. 
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Forbipasserende vil i vinterhalvåret kunne se arbejdslyset i stalden, når det er tændt 
morgen og aften. Det skønnes, at belysningen i kostalden hverken vil genere forbipasse-
rende eller naboer urimeligt. 
 
Lyset i kviestaldene vil kun blive tændt ifm. arbejdsopgaver i stalden, og hvis dagslyset 
ikke er tilstrækkeligt. Lyset i kviestalden vil derfor være tændt i meget kortere tidsrum 
end i kostalden. 
 
FarmTest viser, at selv med fuld elektrisk belysning er lysstyrken i de fleste stalde for 
svag til at nå det anbefalede niveau på mindst 100 lux. Desuden dæmper de fleste lyset i 
stalden til natbelysning allerede ved 18-tiden. Det betyder, at der i kun omkring 12 timer 
i døgnet er fuld belysning i stalden. Det er vigtigt, at lysstyrken er tilstrækkelig for, at 
køerne har gavn af lyset. For optimal mælkeproduktion og reproduktion har flere forsøg 
vist, at malkende køer skal have 16-18 timers lys og 6-8 timers mørke i døgnet. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i ansøgningen er sket en systematisk gennemgang 
af de teknologier, der er valgt indenfor de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT. 
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9 0-alternativet og andre alternativer 
Redegørelse 
Udvidelsen er begrundet i tilpasning til strukturudviklingen. Med øget dyrehold og der-
med mulighed for rentabelt at have malkerobotter affødes flere fordele. Dels betyder det 
rationalisering af arbejdskraft, idet virksomheden vil kunne klare sig med færre ansatte 
og dels giver det en arbejdslettelse, idet der ikke skal malkes kl. 4 om morgenen. Det 
giver bedre og mere fleksible arbejdsforhold og bedriften bliver en mere attraktiv ar-
bejdsplads.  
 
Alternative placeringer af den nye kostald og den nye kviestald har været diskuteret med 
"Bygnings- og maskinkontoret" i Aabenraa. Ud fra et ønske om at holde ejendommens  
bygningsmasse samlet, og samtidig opnå en rationel logistik, er den ansøgte placering 
blevet bestemt. 
 
0-alternativ: 
Hvis den nye kostald, og evt. nye kviestald ikke opføres, vil ammoniakfordampningen 
ikke blive reduceret, og forbedringerne i staldmiljøet for kreaturer og mandskab vil lige-
ledes ikke blive gennemført. Et 0-alternativ er derfor hverken attraktivt for miljøet, eller 
for kreaturer og mandskab. På sigt kan et 0-alternativ betyde, at mælkeproduktionen på 
ejendommen bliver utidssvarende, og at mælkeproduktionen ophører. 
 
O-alternativet betyder at nuværende produktion bibeholdes. Dette betyder selv sagt at  
miljøbelastningen fra ejendommen totalt set ikke øges – men samtidig at der ikke vil 
blive gjort tiltag som vil mindske miljøbelastningen pr DE eller pr produceret kg mælk.  
 
Ved at skabe bedre forhold for køerne sikres de bedst mulige produktionsbetingelser i 
forhold til køerne. Dette betinger flere kg mælk pr ko. Miljøbelastningen pr kg mælk er 
faldende med stigende ydelse pr ko.  
 
O-alternativet kan meget vel betyde at bedriften ikke vil kunne opretholdes på sigt. O-
alternativet vil derfor reelt betyde en afvikling i stedet for udvikling.  
 
Med nuværende produktion er ammoniakfordampningen fra stald og lager 9,00 kg N/DE. 
Efter den ansøgte udvidelse – etape 2 – vil kg N/DE falde til 5,0 kg N/DE 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ansøger har belyst alternativer, og redegjort for, hvor-
for alternativer er fravalgt.  
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10 Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Ved husdyrbrugets ophør vil foder og foderspild blive fjernet fra foderkrybber og åbne 
lagre for at forebygge skadedyr. Foder i lukkede beholdere og siloer vil blive tilset, og 
efterhånden afviklet. Stalde og foderlagre vil blive vedligeholdt eller afviklet. Gyllekana-
ler, rørledninger, samlebrønde og gylletanke vil bliver vedligeholdt og tømt forsvarligt.  
 
Medicinrester og ubrugt medicin vil blive afleveret til dyrlæge eller på apotek. Kemikalie-
rester, f.eks. desinfektionsmidler, som bruges i mælkeproduktionen, vil blive afhændet. 
 
Husdyrgødning og ensilage vil blive afhændet eller nedbragt som gødning. 
Generelt vil alle stalde og lagre blive tømt, rengjort og vedligeholdt indtil afvikling. Det 
sker for at forebygge skadedyr, støv, lugt og forurening af grund- og overfladevand. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at disse tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare 
og til at sikre ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for skadedyr. Endvidere 
vurderes det, at disse tiltag vil sikre, at ejendommen ikke kommer til at fremstå som et 
øde og forladt element i landskabet.   
 
Vilkår 
 

79. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kon-
taktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at 
undgå forureningsfare. 
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11 Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Hornsevej 6 er med i "Kvalitetsprogrammet for gården" under Mejeriforeningen. Dette 
kvalitetsprogram indeholder både ekstern kontrol og egenkontrol. Ved den eksterne kon-
trol gennemgås rutiner ift. egenkontrol og dokumentation. Desuden skal Hornsevej 6 
gennemføre egenkontrol ift "Branchekode for foderhygiejne". 
 
Der udarbejdes foderplan, således at kreaturernes fodring er balanceret ift. protein, kul-
hydrat, mv. 
 
Der gennemføres ydelseskontrol 11 gange om året på Hornsevej 6, og bl.a. kontrolleres 
mælkens indhold af urea. Dette såkaldte ureatal bruges til at vurdere, om proteintilførs-
len til køerne er for stor/for lille. Foderplan og ureatal bruges derfor til at afbalancerer 
proteintilførslen til køerne, og forebygge et højt ammoniakindhold i gyllen. 
 
Bedriften er tilknyttet sundhedsrådgivningen, og modtager derfor regelmæssigt rådgiv-
ning fra dyrlægen vedr. bedriftens sundhed. 
 
Dokumentation på ejendommen: 

• Sprøjtejournal 
• Gødningsplan 
• Tal for mælkekvaliteten fra mejeriet 
• Analyser af grovfoder 
• Foderplaner og/eller en-dags foderkontroller 
• Dokumentation for skadedyrsbekæmpelse 
• Logbog for flydelag på gylletank 
• 10 års beholderkontrol 

 
I løbet af få dage kan skaffes: 

• Fakturaer på køb og salg af foder 
• Sundhedsbemærkninger fra slagteri 
• Temperaturer på mælk i mælketank 

 
Der føres ingen skriftlig opgørelse over egenkontrol (bortset fra logbog over flydelag på 
gyllebeholderne). Ejendommen leverer mælk til Ørbæk og følger derfor mejeriforeningen 
kvalitetsprogram for gården. Ejendommen får ca. hvert tredje år besøg fra Mejeriforenin-
gen. Hver anden dag kommer der en oversigt fra mejeriet over den leverede mælks kva-
litet. På denne måde holdes besætningens sundhed overvåget. 
  
Der vil være ydelseskontrol 11 gange årligt og dyrlægesundhedsrådgivning hver anden 
uge.  
 
Der tages analyser af grovfoderet, når det er lagt i stak. Ud fra analyserne sammensæt-
ter og afstemmes foderplanerne. 
 
Der udarbejdes mark- og gødningsplan årligt, og ud fra denne laves en sprøjteplan, hvor 
mængde og type af pesticid, der anvendes/anbefales, bliver noteret, når behandlingerne 
er foretaget, noteres dette i en journal.  
 
Der føres logbog over gyllebeholdernes flydelag osv., og der noteres, når der køres gylle 
ud, hvor flydelaget brydes. Der kontrolleres om flydelaget gendannes, ellers reetableres 
dette. Gyllepumpning overvåges.  
 
Ved det daglige opsyn og fastlagte rutiner overvåges dyr, anlæg og diverse installationer 
og andet materiel. Slidte dele repareres eller udskiftes løbende. Det tilstræbes at udskifte 
dele på anlæg og maskiner med nyere dele, der hører under betegnelsen BAT (bedre 
tilgængelig teknik), såfremt udskiftningen kan ske uden supplerende miljøgodkendelse. 
Maskinparken serviceres og repareres efter behov. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at management og dokumentation er dækkende set i for-
hold til de særlige vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen. 
 
Vilkår 

80. 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, en-dags foderkontroller, kvægnøglen, 
ydelseskontroller, mejeriafregninger, slagteriafregninger, årsopgørelser fra 
slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og købte dyr, afsnit fra drifts- og 
skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder og dyr samt status dyr 
og foder. 

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

82. Der skal føres journal over flydelag i beholdere med væskedelen fra sepa-
rationen hver 14. dag. Hvis der ikke kan etableres flydelag, skal der etable-
res fast overdækning på beholderne. 

83. 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. 

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

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

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

87. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om årlig serviceeftersyn 
af gyllesepareringsanlægget. Den skriftlige aftale og de årlige servicerap-
porter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år, og forevises Kommu-
nen på forlangende. 

88. Der skal indgås skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktionen. Aftalen 
skal som minimum indeholde følgende oplysninger:  

- leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR nr. 
- hvor mange kg kvælstof og hvor mange kg fosfor aftalen omhandler 
Skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktioner skal opbevares på husdyr-
bruget i mindst 5 år og forevises på Kommunens forlangende. 

89. Der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af 
kvittering for overførsel af husdyrgødning med underskrift af modtager. 
Disse oplysninger skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevi-
ses på Kommunens forlangende. Såfremt lovgivningen vedrørende gød-
ningsregnskaber kræver en længere tidsperiode, skal den overholdes. 
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12 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, Skel-
bækvej 2, 6200 Aabenraa eller til post@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender umid-
delbart 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. 
 
En klage over denne § 11 eller § 12 miljøgodkendelse har opsættende virkning jf. § 81, 
stk. 3, idet der er stillet vilkår om de landskabelige værdier i henhold til § 27, stk. 1, nr. 
3 med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
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: 

• Ansøger: Henning Nørgaard, Ravsted Skolegade 29, 6372 Bylderup-Bov* 
• Nabo og modtager af husdyrgødning: Carl Martin og Alma Jürgensen, Hornsevej 

10, 6372 Bylderup-Bov* 
• Nabo: Jan Kjellerup, Hornsevej 12, 6372 Bylderup-Bov* 
• Lejere: Mathias Juhl Nørgaard og Hanne Nørgaard, Hornsevej 6, 6372 Bylderup-

Bov* 
• Nabo: Andreas Christian Jürgensen, Hornsevej 9, 6372 Bylderup-Bov* 
• Bortforpagter: Christian Østergaard, Sønderløgumlandevej 1, 6270 Tønder* 
• Bortforpagter: Lene Jensen, Løgumklostervej 86, 6372 Bylderup-Bov* 
• Bortforpagter: Jens Aage Hansen, Havstedvej 21, 6372 Bylderup-Bov* 
• Miljørådgiver Anette Johansen, LHN Tinglev, Industriparken 1, 6360 Tinglev 

anj@lhn.dk* 
• Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, post@rib.mim.dk* 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 

Ribe* 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk*  
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: aabenraa@dn.dk* 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk* 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk* 
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• Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, info@ecocounsil.dk* 
• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk* 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforening.dk*  
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk* 

 
* har fået ansøgningsmateriale og udkast til kommentering. 
 
 
Orientering sendt til: Tønder kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder tb@toender.dk 
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13 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 2 godkendelse, skema nr. 7510, version 11, genereret 

den 22. september og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 22. september.  
1.1. Prosadel og BAT-redegørelse 
1.2. Supplerende oplysninger fra ansøger i forbindelse med ændret placering af 

stald efter høringen 
1.3. Bygninger – situationsplan ansøgt  
1.4. Bygninger - befæstede arealer 
1.5. Bygninger - afløbsforhold 
1.6. Affald, lys, olie, vandboring mv. 
1.7. Bygninger – intern transport og støjforhold 
1.8. Bygninger – lokalisering 
1.9. Bygninger – situationsplan nudrift  
1.10. Beregninger vedr. harmoni og gylleseparation 
1.11. Beredskabsplan  
1.12. Beregning af opbevaringskapacitet  
1.13. Aftale om leje af opbevaringskapacitet på Hornsevej 10 
1.14. Udbringningsarealer og transportruter 1 
1.15. Udbringningsarealer og transportruter 2 
1.16. Udbringningsarealer og transportruter 3 
1.17. Fuldmagt 
1.18. Beregning af etape 1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 2 godkendelse, skema nr. 

20453, version 1, genereret den 22. september 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 22. september 2010 

1.19. Beregning af det generelle ammoniakreduktionskrav i etape 1. 
 
2. Konsekvensområde 296 m 
  
3. Høringssvar fra Tønder Kommune 
 
4. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse af  21. august 2010 fra DN Aabenraa 

Afdeling 
 

5. Notat fra høringssvar ved personligt fremmøde den 2. august 2010 ved Carl Martin 
Jürgensen, Hornsevej 10, Bylderup - Bov og Andreas Christian Jürgensen, Hornsevej 
9, 6372 Bylderup - Bov 

 
 
































































































































































































































































































































































































