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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Jouke Hijlkema har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på 
ejendommen ”Ny Karlsvrå” beliggende Duborgvej 10, 6360 Tinglev. Ansøgningen er ind-
sendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøg-
ningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoni-
akbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre.  
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 30. september 2008, seneste revision af ansøgning 
er med skema nr. 8124, version 11 indsendt til Aabenraa Kommune den 17. september 
2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 17. september 2010. Ansøgnin-
gen fremgår af bilag 1. 
  
Husdyrbruget har tidligere været VVM-screenet med afgørelse i marts 2002, men har 
ikke tidligere været miljøgodkendt, da husdyrbruget har været under størrelseskriteriet 
for miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i køer, kvier/stude, småkalve og tyre-
kalve. 
 
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 251,10 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 501,07 dyreenheder (nye DE). 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: 
 

• en ungdyrstald på ca. 3.300 m2 (112,47 m x 29,4 m) 
• montere skrabeanlæg ovenpå spaltearealer i de to eksisterende kostalde 
• en møddingplads 50 m2 (5 m x 10 m, i alt 85 m3) 
• en gyllebeholder på 4.000 m3, lovliggørelse 
• nye plansiloer på ca. 1.460 m2 (2 stk. á 50 m x 12 m og 1 stk. á 5 m x 26 m). 
 

Bygge- og anlægsarbejdet skal være færdig indenfor en toårig perioder efter tilladelsen 
til udvidelsen af husdyrbruget er meddelt. Udvidelsen af dyreholdet påtænkes at ske 
gradvist og være færdiggjort max. 3 år efter byggeriets afslutning. 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Kvægbruget på Duborgvej 10, 6360 Tinglev udvider fra de nuværende 190 køer, 20 
småkalve (0 – 6 mdr.) og 10 tyrekalve (0 – 6 mdr.) svarende til 251,10 DE til 270 køer, 
250 kvier/stude (6 – kælvning), 75 småkalve (0 - 6 mdr.) og 75 tyrekalve (40-60 kg) 
svarende til 501,07 DE. Der afgives 157 DE kvæggylle til andre bedrifter. Der hører i alt 
255 ha udspredningsareal til produktionen, heraf 97 ha i form af gylleaftaler. 
 
Dyreholdet er blevet udvidet i forhold til den gældende tilladelse. Der var den 5. august 
2010 registreret 257 køer, 48 kvier og 15 handyr under CHR-nummeret 49837. Med 
denne miljøgodkendelse sker der en retlig lovliggørelse af dyreholdet. 
 
Alle udbringningsarealerne ligger imellem Bylderup Bov, Tinglev og Rens, længste af-
stand er 8 km. Undtaget er mark nr. 1000-0, der ligger ca. 2 km fra Hellevad og ca. 15 
km fra ejendommen. Placeringen fremgår af bilag 1.4.  
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
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Der etableres en ungdyrstald på ca. 3.300 m2 nord for det eksisterende produktionsan-
læg samt en gyllebeholder på 4.000 m3 og ensilagesiloer øst for det eksisterende produk-
tionsanlæg. Den nye stald opføres i tidssvarende materialer i overensstemmelse med 
nuværende bygninger.  
 
Gyllebeholderen er etableret uden miljøgodkendelse og uden byggetilladelse. Endvidere 
er staldbygningen udvidet uden miljøgodkendelse og uden byggetilladelse. Aabenraa 
Kommunes Byggesagsafdeling har ved tilsyn på ejendommen konstateret de ikke lovlige 
forhold. Med denne miljøgodkendelse sker der en retlig lovliggørelse for så vidt angår de 
miljømæssige forhold af anlægget. 
 
Hele produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. 
 
Landskabelige værdier 
Ny stald og nye opbevaringsanlæg, både til foder og til husdyrgødning bliver opført inden 
for 20 meter af eksisterende bygninger, hvormed de ikke er beliggende i det åbne land. 
Ny stald opføres beliggende nord for nuværende stalde, dette giver en smart logistisk 
forbindelse. Arealet med ny plansilo samt ny gyllebeholder opføres syd for ny stald og øst 
for nuværende stald og gyllebeholder, og ligger derfor ikke i udsyn fra vejen. 
                                                                                                                                                                            
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil fortsætte i de eksisterende stalde, og der etableres en ungdyrstald, som 
placeres længere væk fra naboerne, hvorfor denne ifølge beregningerne ikke medfører 
forøgede lugtgener for naboerne. Nærmeste nabo ligger ca. 700 meter fra ungdyrstalden 
og den beregnede geneafstand for lugt er 99 meter. Der ligger ingen byzone, sommer-
husområde eller lokalplanudpegede boligområder inden for 1.000 m fra produktionen. 
 
Ved levering af foder kan der forekommer støv, men det vurderes, at det ikke giver ge-
ner udenfor husdyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med blanding af foder og ved indblæsning af foder i 
siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen. 
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 818 
til 1.016 årligt, hvilket er en stigning på ca. 24 %.  
 
Idet transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område vurderes 
det, 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 ved Tinglev Sø og Mose ligger ca. 3 km øst for anlægget. 
Der ligger en eng ca. 100 m vest for, og ligeledes ligger der en eng ca. 170 m syd øst for 
ejendommen der er omfattet af § 3. 
Derudover ligger der en mose ca. 620 m øst for ejendommens nærmeste bygning, samt 
en sø ca. 680 m fra ejendommen fra dens sydvestlige hjørne.  
Der ligger et uforstyrret landskab ca. 360 m. nord vest for ejendommens nærmeste byg-
ning, herudover ligger der et fredet fortidsminde ca. 3 km vest for ejendommen.  
 
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 15,14 kg N/ha, idet alle udbringningsarealerne er robuste. Udbring-
ningsarealerne er beliggende i et område, hvor reduktionspotentialet for kvælstof er 76-
100 %. 
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Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, ikke er væsentlige. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Det vurderes at ansøger anvender BAT indenfor: 

- Vand og energi, da der bl.a. genbruges vand fra køling af mælk til vaskevand, an-
vendes drikkekar til køerne, samt naturlig ventilation.  

- Foder, da der bl.a. tages analyser af grovfoder og udarbejdes foderplaner på bag-
grund af analyser. 

- Management, da der bl.a. laves mark- og gødningsplaner, beredskabsplan mm. 
- Staldindretning, da der etableres skrab på eksisterende spaltegulv i kostald og 

den nye stald etableres som BAT stald med lav ammoniakemission. 
- Opbevaring af husdyrgødning, da der bl.a. anvendes gyllebeholder, som kan mod-

stå mekanisk, termisk og kemisk påvirkninger, beholder tømmes hvert år og in-
spiceres visuelt og er overdækket med flydelag. 

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

- Affald fordi det sorteres og afhændes efter Aabenraa kommunes regulativ. 
 
Alternative løsninger 
Placering af stald er langt hensigtsmæssigt i forhold til vindretning, hvilket vil give en 
reduktion i koncentration af ammoniak. Anden placering af stald vil være bag det eksiste-
rende husbyrbrug og besværliggøre den interne logistik. Staldanlæggets placering er 
valgt ud fra et driftsmæssigt praktisk synspunkt, det giver mulighed for, ved overgang til 
malkende ko at genne kvierne hurtigt over til ko og malkestald. Derudover placeres silo-
areal og ny gyllebeholder, tæt på det eksisterende anlæg, dette er rent logistisk set hen-
sigtsmæssigt, sparer tid og energi i forhold til transport. 
 
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 udvidelse af husdyr-
bruget Duborgvej 10, 6360 Tinglev. 
 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret den 10. december 2008 i 
Aabenraa Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage 
denne i beslutningsprocessen. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få til-
sendt udkast til miljøgodkendelse. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev den 17. december 2008 orienteret om 
ansøgningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelsen blev den 7. august 2010 sendt i 
høring hos ansøger, naboer og andre berørte. Høringsberettigede fremgår af listen over 
klageberettigede i afsnit 13 ”Klagevejledning”. Der var en frist på 6 uger til at fremsende 
kommentarer. 
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Aabenraa Kommune modtog den 21. august 2010 kommentarer fra Danmarks Natur-
fredningsforening, Aabenraa afdelingen til udkastet til miljøgodkendelse. Kommentarerne 
er vedlagt som bilag 3. 
 
Aabenraa Kommune modtog den 14. september 2010 kommentarer fra Niels Erik Matthi-
esen, Karlsvråvej 3, 6372 Bylderup-Bov til udkastet til miljøgodkendelse. Kommentarer-
ne er vedlagt som bilag 4. 
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal-Bladet Budstikken, 
Aabenraa onsdag den 13. oktober 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberetti-
gede personer, organisationer og myndigheder, der har været inddraget i sagens be-
handling. Disse er listet i afsnit 13 ”Klagevejledning”. 
 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Duborgvej 10, 
6360 Tinglev. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 
 

• 270 årskøer, tung race, 9.234 kg mælk 
• 200 årskvier, tung race (8 – 24 mdr.) 
• 25 årskvier, tung race (6 – 8 mdr.) 
• 25 årskvier, tung race (6 mdr. – kælvning) 
• 25 årssmåkalve, tung race (0 – 6 mdr.) 
• 75 prod. tyrekalve (40 – 60 kg). 

 
Svarende til 501,07 DE. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 

 
• en ungdyrstald på ca. 3.300 m2 (112,47 m x 29,4 m) 
• montering af skrabeanlæg ovenpå spaltearealer i de to eksisterende kostalde 
• en møddingsplads på 50 m2 (5 m x 10 m, i alt 85 m3) 
• en gyllebeholder på 4.000 m3, lovliggørelse, med teltoverdækning 
• tre nye plansiloer på ca. 1.460 m2 (2 stk á 50 m x 12 m og 1 stk á 5 m x 26 m). 

 
Jf. det Centrale Husdyrregister (CHR nr. 49837 – Malkekvægsbesætning) var der den 5. 
august 2010 registeret 257 køer, 48 kvier og 15 handyr på Duborgvej 10. Udvidelsen af 
dyreholdet er således begyndt, og der er tale om en lovliggørelsessag. Derudover er gyl-
lebeholderen etableret og kostalden er ændret. Der er tale om en miljømæssig lovliggø-
relse af anlægget. 
 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre 
tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Duborgvej 
10, 6360 Tinglev. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

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

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

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

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

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

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

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier. 
 
 
Den 29. september 2010 
 
 
 
 
Lars Paulsen    Marie-Luise Meyhoff 
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Cand.agro., ph.d.   Hortonom 
Direkte 73 76 81 00   Direkte 73 76 74 46 
lpa@aabenraa.dk   mmeyh@aabenraa.dk 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
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2 Vilkår 

2.1 Generelle forhold 
Beskrivelse af husdyrbruget 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med 
de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema 
nr. 8124, version 11, genereret og udskrevet den 17. september 2010 fra 
www.husdyrgodkendelse.dk og med de vilkår, der fremgår af miljøgodken-
delsen. 

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

 
Gyldighed  

3. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne 
afgørelses meddelelse. Med ”udnyttet” menes, at det ansøgte byggeri er 
taget i brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøg-
te produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke være udnyttet 
2 år efter meddelelse af godkendelse. 

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

4. Den nye ungdyrstald (1.1.5) skal placeres mindst 15 m øst for vejen og 30 
m øst for naboskellet. 

 
Placering i landskabet 

5. Den nye ungdyrstald (1.1.5), gyllebeholder (1.1.7) og ensilageplads skal 
opføres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i ansøgnin-
gen. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Husdyrhold og staldindretning  

6. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte stald-
afsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel 
dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkårene 7 og 12. Dyreen-
hedsomregningsfaktoren 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 
dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, der gælder. 

 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 

Staldsystem 
(gulvsystem og 
udmugnings-
system) 

Vægt/ 
Alder 

Sti-
pladser/ 
antal dyr 

DE 

1.1.1 Malkekøer,  
tung race 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

- 90 120,11 

1.1.2 Malkekøer,  
tung race 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

- 180 240,23 

1.1.3 
Småkalve,  
tung race 

Dybstrøelse  
(hele arealet) 

0–2 mdr. 25 5,92 

1.1.3 
Tyrekalve,  
tung race 

Dybstrøelse  
(hele arealet) 

40–60 kg 3 / 75 0,98 

1.1.4 
Småkalve,  
tung race 

Dybstrøelse 
(hele arealet) 2–4 mdr. 25 6,75 
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1.1.5 
Kvie/stud,  
tung race 

Sengestald med fast 
gulv, 2 % hældning, 
skrabning hver 2. 
time 

8-24 mdr. 200 98,29 

1.1.5 Kvie/stud,  
tung race 

Sengestald med fast 
gulv, 2 % hældning, 
skrabning hver 2. 
time 

6 mdr.– 
Kælvning 

25 12,71 

1.1.5 
Kvie/stud,  
tung race 

Dybstrøelse 
(hele arealet) 

6–8 mdr. 25 8,50 

1.1.5 
Småkalve,  
tung race 

Dybstrøelse 
(hele arealet) 

4–6 mdr. 25 7,58 

I alt     
501,07 

DE 

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

årsplan, så længe det maksimale antal DE, jf. ovenstående tabel samt ge-
nekriteriet for lugt ikke overskrides. 

8. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrel-
se efter 2 år, og når besætningen er nået op på 501,07 DE. 

9. Spaltearealet i  i kostaldene 1.1.1 og 1.1.2 skal skrabes mindst hver fjerde 
time. 

10. I staldafsnittet til 200 ungdyr (bygning 1.1.5) skal gulvene i gangarealerne 
bestå af fast gulv med 2 % hældning, dræn i midten samt med et skrabe-
anlæg, der kører mindst hver 2. time. Anvisningerne i byggeblad nr. 
107.04-22 omkring pladsstøbte gulve skal følges. 

11. I staldafsnit 1.1.3, 1.1.4 samt 1.1.5 med dybstrøelse skal der strøs med 
halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid 
er tør i overfladen. 

12. Afgangsvægten for slagtekalve kan variere, så længe det maksimale antal 
DE i slagtekalve ikke overskrides. 

13. 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. 

 
Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 

14. Al ensilage skal opbevares i plansilo med fast bund med afløb til opsam-
lingsbeholder. Der må ikke opbevares ensilage i markstakke. 

15. Al ensilage skal overdækkes med lufttæt materiale umiddelbart efter ilæg-
ning i plansilo. 

 
Energi- og vandforbrug 

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

17. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 208.650 
kWh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes 
en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal 
fremvises ved tilsyn. 

18. 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.  

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

20. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 8.796 
m3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en 
handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
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merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fore-
vises ved tilsyn. 

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

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

22. 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. 

 
Kemikalier og medicin mv. 

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

 
Affald 

24. Opbevaringspladsen til døde dyr skal paceres ved den nuværende kostald, 
som vist på bilag 1.2. 

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

26. Opbevaring af dieselolie 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 mu-
lighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.  

27. 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. 

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

29. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. 
 

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

eventuelt spild af olie, kemikalier og husdyrgødning. 
31. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle 

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

toen for ajourføringen skal fremgå af planen. 

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 

33. Den nye gyllebeholder (1.1.7) på 4.000 m3 skal overdækkes med fast 
overdækning i form af telt eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes igen 
umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel. Skader på den faste over-
dækning skal repareres, således at overdækningen altid er helt tæt. 

 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

34. Den nye møddingsplads skal etableres iht. landbrugets byggeblade, enten 
103.06-06 (2 m randzone) eller 103.06-05 (afgrænsningsmur) og placeres, 
som det er angivet på situationsplanen. 

35. Al dybstrøelse, der ikke bringes direkte ud og pløjes ned, skal opbevares 
på møddingsplads med afløb til gyllebeholder. 

 
Anden organisk gødning 

36. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 



 

 

13

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

38. Der må ikke etableres og anvendes fast pumpeudstyr på gyllebeholderne. 
39. Mobilt pumpeudstyr må ikke kunne fjernbetjenes. 
40. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, 

skal der senest den 1. februar 2011 etableres en støbt plads med afløb til 
opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderne finder 
sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddel-
bart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. 

41. 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. 

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

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
Lugt 

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

 
Fluer og skadedyr 

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

 
Transport 

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

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

 
Støj 

47. Bidraget fra landbruget med adressen Duborgvej 10, 6360 Tinglev til det 
ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land samt i de 
anførte planområder landsbyerne Terkelsbøl og Store Jyndevad ikke over-
skride følgende værdier: 

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 opholdsarea-
ler ved boliger. 

 

Mandag – fredag 
kl. 07.00 - 18.00 

Lørdag 
kl. 07.00 - 14.00 

Mandag - fredag 
kl. 18.00 - 22.00 

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

Alle dage 
kl. 22.00 – 07.00 

Det åbne land 55 45 40 

Landsbyen Terkelsbøl, 
planområde 4.8.007.L 

55 45 40 

Landsbyen Store Jyndevad, 
planområde 4.8.006.L 

55 45 40 
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Støjgrænserne må i landsbyerne Terkelsbøl og Store Jyndevad 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 støj-
bidrag. 
 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddel-
bar 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. 
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 ud-
føres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et 
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 

 
Lys 

48. Lyskegler fra udendørs pladsbelysning må ikke genere nabo eller trafik. 
Pladsbelysningen skal forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at ly-
set kun er tændt i op til en halv time ad gangen. 

49. Der skal være natsænkning af lyset i staldene mellem kl. 23 og kl. 06, med 
mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. 

 
Ammoniak – generel reduktion 

50. Minimum 40 % af grovfoderrationen skal bestå af græs. 
51. 25 kvier (6 mdr. – kælvning) skal være udegående minimum 2 måneder 

om året. 
 
Ammoniak – individuel reduktion 

52. Der skal etableres og opretholdes en 2 m udyrket, sprøjte- og gødningsfri 
bræmme mellem markerne 3-0, 10-0, 10-1, 23-0 og 24-0 og de direkte til-
stødende engområder. Øvrige engarealer er adskilt fra dyrkningsfladen 
med vandløb, grøfter eller veje, hvorved tilstrækkelig beskyttelse opnås. 

53. Der skal etableres og opretholdes 2 m udyrket, sprøjte- og gødningsfri 
bræmme mellem mark 23-0 og det direkte tilstødende moseområde og 5 
m mellem mark matr. 385 og mosen. 

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
Udbringningsarealerne 

54. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgød-
ning svarende til et husdyrtryk på 2,16 DE/ha. 
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55. Engarealer angivet med gult, jf. kortbilag 1.5 må ikke tilføres husdyrgød-
ning uden dispensation fra Aabenraa Kommune. 

56. Kvæg svarende til 1,06 DE af besætningen på 501,07 skal græsse udenfor 
udbringningsarealet hvert år. Dokumentation herfor skal på kommunens 
forlangende kunne forevises i form af nedskrevne registreringer med op-
lysninger om antallet af dyr per mark. 

57. Der skal afsættes 157 DE til aftalearealer. 
58. Aabenraa Kommune stiller vilkår om 2 m udyrkede, gødnings- og sprøjtefri 

bræmmer langs alle åbne vandløb og grøfter, der ikke i forvejen er omfat-
tet af Vandløbslovens bræmmekrav, på de strækninger, hvor der er direkte 
kontakt mellem vandløb/grøft og udbringningsareal. Det drejer sig om: 
Mark 2-0, 3-0, 21-0, 22-0 og 23-0, der støder op til Duborggrøften og 
Mark 7-0, 8-0, 30-0 og 31-0, der støder op til Karlsvrågrøften. 

59. Der må maksimalt udbringes dybstrøelse svarende til 2887 kg N og 353 kg 
P på udspredningsarealet pr år. 

60. Der må ikke udbringes større mængder af husdyrgødning på udbringnings-
arealerne, end det fremgår af denne godkendelse (30644,1 kg N og 5016,8 
kg P pr år). 

 
Beskyttet natur 

61. Afgræsning på de beskyttede enge skal ske således, at kvæget ikke kan 
ødelægge vandløbsbrinkerne eller forurene vandet med gødning. 

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

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

2.8 Egenkontrol og dokumentation 
63. 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, effektivitetskontroller, mejeriafregninger, slagteriafreg-
ninger, 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. 

64. 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-registeret forevises Aabenraa 
Kommune på forlangende. Alternativt skal Aabenraa Kommune gives tilla-
delse til at kunne indhente oplysningerne hos Dansk Landbrugsrådgivning, 
eller hos dem, der har rådighed over oplysningerne. Omkostningerne i for-
bindelse med indhentning af oplysningerne skal afholdes af driftsherren. 

65. 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. 

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

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

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

69. Der skal udarbejdes foderplaner for køerne. Foderplanerne skal indeholde 
oplysninger om foderets indhold af totalt protein, AAT og PBV. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12, stk. 2 i 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aa-
benraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om æn-
dringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat 
og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i hen-
hold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger ind-
sendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal 
ammoniakemissionen reduceres med 25 %. Dog gælder for kvægproduktioner baseret på 
græsfodring, hvor et minimum 40 % af grovfoderrationen er græs, at kravet om 15 % 
reduktion fortsat fastholdes efter 2007. Kravet gælder for de dele af anlæg og husdyr-
produktion, der udvides, etableres eller ændres. Ansøgningen er indkommet i 2008, 
hvorfor kravet til ammoniakreduktion er 15 %. 
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse/ændring af 
det eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, 
der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk 
arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 
 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Duborg-
vej 10, 6360 Tinglev med ejendoms nr. 5800013307.  
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 49837, og 
virksomhedens CVR nr. er 26623499. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
8124, version 11, genereret den 17. september 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 17. september 2010. Ansøgningen med tilhørende bilag, 
der bl.a. indeholder den miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1. 
 

3.2 Meddelelsespligt 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i 
dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealer-
ne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for 
samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny 
miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare 
end de godkendte arealer.  
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3.3 Gyldighed 
Der gives 2 år til at udnytte godkendelsen, efter den er meddelt. Vilkårene i denne miljø-
godkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor godken-
delsen udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt 
eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil den 29. september 2018. 
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

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

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

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

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

 

3.5 Revurdering af miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. 
Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år. Det er plan-
lagt at foretage den første revurdering i 2018. 
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4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

4.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv.  
Redegørelse 
Anlægget er beliggende i det åbne land. Generelt er der god afstand til elementerne, der 
er omfattet af kommuneplanrammer. Ingen generelle beskyttelseslinjer i forhold til for-
skellige landskabselementer overskrides. Endelig er der ingen problemer i forhold til loka-
le afstandsforhold (naboer, veje m.m.). 
  
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldan-
læg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Udvidelsen ønskes gennemført, så ejendommen også fremover har en rentabel størrelse. 
Udvidelsen af dyreholdet og byggeriet er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens 
drift som landbrugsejendom. Byggeriet sker i tilknytning til det hidtidige bebyggelsesare-
al. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone. 
 

 
 
 
Tabel 1 Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige byzone 

> 50 m Ca. 2,6 km til Bylderup Bov 50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-
råde 

> 50 m  
Nærmeste ligger mere end 25 

km væk 50 m 

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

> 50 m 
Ca. 2,5 km til kommuneplan-

ramme 4.8.007.L 

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

> 50 m 
Ca. 2,6 km til kommuneplan-

ramme 4.2.017.D 

Område til offentligt formål  
50 m 

Nabobeboelse > 50 m 
Nærmeste nabobebyggelse ligger 

mere end 100 m væk 50 m 

 
 
Tabel 2 Afstandskrav – placering af anlæg 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom > 15 m Til stuehuset 15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed > 25 m  25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg ca. 3,4 km Terkelsbøl Vandværk 50 m 

Enkelt vandindvindings-
anlæg ca. 83 m 

Fra ny møddingsplads til vand-
boring DGU.Nr.: 167.1034  25 m 

Vandløb ca. 39 m 
Terkelsbøl Å ligger vest for ny 

stald 
15 m 

Dræn > 15 m Der er ingen dræn 15 m 

Sø ca. 6,7 km Lund sø ligger vest for bedrif-
ten 

15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

ca. 23 m Ny stald til offentlig vej  15 m 

Naboskel ca. 39 m 
Fra ny stald til matr.nr. 79 

Frestrup, Bylderup 
30 m 

 
Kirkebeskyttelseslinje og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinjen” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Strandbeskyttelseslinje 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinje 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinje 
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Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinje 
Der er bygninger og opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyttelseslin-
jer”. Bedriften ligger meget tæt på Terkelsbøl Å og Uge Bæk. Terkel Bæk ligger ca. 39 
meter fra ny stald. 
Terkelsbøl Å er klassificeret som beskyttet vandløb (laksefiskevand B2). Uge bæk er 
klassificeret som beskyttet vandløb (laksefiskevand – B2). Dele af Uge Bæk er ligeledes 
klassificeret som EF habitatområde, dog ikke det stykke der ligger tættest på ejendom-
men. 
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslin-
jen for fortidsminder. 
  
Der er ingen arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede områ-
der”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinjen for fortidsminder. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29f fastsat regler om, at der på 
fortidsminder og inden for en afstand af 2 meter fra dem ikke må foretages jordbehand-
ling, gødes eller plantes. 
 
I henhold til naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 933 af 24/09/2009, 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”. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29a fastsat regler om, at der ikke 
må foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddi-
ger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortids-
minder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen af anlægget overholder frednings- og be-
skyttelseslinjer i området, ide der ikke er bygninger og opbevaringsanlæg indenfor be-
skyttelseslinjerne. 
 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Der sker ikke nogen udflytning af stalde og opbevaringsanlæg, og det betyder, at udvi-
delsen og nybyggeriet skar som en integreret del af det hidtidige bebyggelsesareal. Ejen-
dommen har udviklet sig gennem årene. Det betyder, at byggeteknik og byggestil har 
udviklet sig. Byggeriet fremstår som en harmonisk helhed. 
 
Der vil i forbindelse med etablering af ny ungdyrstald blive plantet en række større, egn-
typiske træer, ikke et tætsluttende hegn, for at bryde billedet af staldbygningen for bili-
ster m.m., der kommer kørende fra den nordlige side af Duborgvej.  
Den nye gyllebeholder samt det nye siloanlæg er placeret bag ved de eksisterende byg-
ninger, og vil umiddelbart ikke genere udsynet for forbipasserende. 
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Landskabelige værdier 
 
  Tabel 3 Materialevalg 

Bygning 
Grund-

plan 
ca. 

Byg-
nings-
højde 

ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

1.1.1 Kostald  1.153 m2 6 m 20 º 
Let beton til vægge 

Fibercement til tag 
Malkekøer 

1.1.2 Kostald  1.584 m2 9 m 20 º 
Mursten til vægge 

Fibercement til tag 
Malkekøer 

 Malkestald 
Del af 

bygning 
1.1.1 

6 m 20 º 
Let beton til vægge 

Fibercement til tag 
Malkekøer 

 Tilbygning 260 m2 6 m 20 º 
Let beton til vægge 

Fibercement til tag 
Tilbygning til 

kostald 

1.1.3 

1.1.4 
Huse og hyt-
ter 130 m2   

Fibercement til tag 

Grå betonelement 
Småkalve og 
tyrekalve 

1.1.5 Ungdyrstald 3310 m2 10,4 m 20 º Røde sten og elementer Ungdyr 

1.1.6 Gyllebehol-
der 

2.600 m3 2 -3 m - Grå betonelementer Gødningsop-
bevaring 

1.1.7 
Ny gyllebe-
holder 4.000 m3 2 -3 m - Grå betonelementer 

Gødningsop-
bevaring 

 Silo i tilbyg-
ning 

1.200 m3 - - Stål Opbevaring af 
foder 

 
Ny silo i til-
bygning 

1.457 m3 - - Stål 
Opbevaring af 

foder 

 Plansiloer 1.440 m2  - 
Beton med afløb til gyl-

lebeholder 
Opbevaring af 

foder 

1.1.8 Mødding 50 m2   
Beton med afløb til gyl-

leholder 
Gødningsop-
bevaring 

 Stuehus 

133 m2 

Total 

217 m2 

7 m  Røde mursten & tegl-
sten 

Beboelse 

 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde land-
skaber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”, ingen arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige naturarealer”. 
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Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Naturområder”. 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Områder med naturinteresser. 
 
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 sydøst for an-
lægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 3,2 km øst for ejen-
dommen. Området er EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 62 Tinglev Sø og Mose. Ulvemose 
og Terkelsbøl Mose beliggende ca. 3,2 km øst for ejendommen, det er også Naturområde 
nr. 98. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 29 km øst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet 
omkring Als herunder fuglebeskyttelsesområde nr. 64, Flensborg Fjord og Nybøl Nor. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Følgende arealer grænser op udpegnin-
gen ”Beskyttede Vandløb”: mark 1-0, 6-1, 8-0, 10-1, 13,0,1000-0, Matr. 385 samt Obj-
83 Tommi Nissen. Følgende areal grænser op til udpegningen: ”Beskyttede enge”: mark 
6-1, 10-0, 10-1, 13,0,24-0, Obj-83 Tommi Nissen samt Obj-84 Tommi Nissen). Endelig  
grænser følgende areal op til: ”Beskyttede mose”: mark Matr. 385. 
 
Geologiske værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovrejsning 
uønsket pga. geologiske forhold”. 
 
Rekreative værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fritidsområ-
der”, ”Eksisterende sommerhusområder”, ”Nye sommerhusområder”, ”Arealudlæg til fe-
rie-fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til by-
formål”.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen af anlægget ikke vil forringe de landskabeli-
ge værdier, naturmæssige og kulturhistoriske værdier i området.  
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Kvægbruget på Duborgvej 10, 6360 Tinglev udvider fra de nuværende 190 årskøer, tung 
race, 20 årssmåkalve (0 – 6 mdr.) og 10 producerede tyrekalve (0 – 6 mdr.) svarende til 
251,10 DE til 270 årskøer, tung race, 250 årskvier/-stude (6 – kælvning), 75 småkalve 
(0 - 6 mdr.) og 75 producerede tyrekalve (40-60 kg) svarende til 501,07 DE. Der afgives 
157 DE kvæggylle til andre bedrifter. Der hører i alt 255 ha udspredningsareal til produk-
tionen, heraf 97 ha i form af gylleaftaler. 
 
Dyreholdet er blevet udvidet i forhold til den gældende tilladelse. Der var den 5. august 
2010 registreret 257 køer, 48 kvier og 15 handyr under CHR-nummeret 49837. 
 
Af § 46 i husdyrbrugloven fremgår det, at ”Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulov-
ligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning”. 
 
Aabenraa Kommune har i denne miljøgodkendelse vurderet, at det udvidede og det an-
søgte dyrehold ikke har væsentlige virkninger på miljøet, og at der derudover ikke er 
øvrige forhold, der vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet. 
 
Med denne miljøgodkendelse sker der således en retlig lovliggørelse af dyreholdet og 
anlægget efter husdyrbrugloven. Lovliggørelse efter byggeloven er ikke blevet vurderet i 
denne miljøgodkendelse. 
 
Eksisterende konventionelt kvægbrug udvider til en årlig produktion på: 
 

• 270 årskøer, tung race, 9.234 kg mælk 
• 200 årskvier, tung race (8 – 24 mdr.) 
• 25 årskvier, tung race (6 – 8 mdr.) 
• 25 årskvier, tung race (6 mdr. – kælvning) 
• 25 årssmåkalve, tung race (0 – 6 mdr.) 
• 75 prod. tyrekalve (40 – 60 kg). 

 
Svarende til 501,07 DE. 
 
I forbindelse med udvidelsen bygges der ny ungdyrstald. Bedriftens kvier, der i dag er 
udliciteret, bliver samlet med den øvrige produktion på ejendommen Duborgvej 10.  
 
Ungdyrstalden er en sengestald med fast gulv, 2 % hældning, dræn i midten og skrab-
ning hver 2. time. En mindre andel af kostalden er med dybstrøelse, som anvendes til 
kvier/stude (6-8 mdr.) samt småkalve 4-6 mdr.  
 
I de eksisterende stalde, 1.1.1. og 1.1.2., monteres skrabeanlæg ovenpå spaltearealer-
ne. Spalteskrabet kører som minimum 6 gange i døgnet. 
 
Etableringen af ungdyrstalden, nye plansiloer, møddingsplads samt montering af skrabe-
anlæg på eksisterende spaltegulv forventes at være sket indenfor 2 år fra godkendelsen 
er meddelt. Den nye gyllebeholder er opført. 
 
Efterfølgende påtænkes det at udvidelsen af dyreholdet sker gradvist grundet brug af dyr 
fra egen avl, dog med opfyldt dyrehold til ansøgte max. 3 år efter endt byggeri. 
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Tabel 4 Dyreholdet 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 
Staldsystem 
(gulvsystem og ud-
mugnings-system) 

Vægt/ 
alder 

Antal dyr DE 

1.1.1 
Malkekøer,  
tung race 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

 90 120,11 

1.1.2 
Malkekøer,  
tung race 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

 180 240,23 

1.1.3 
Småkalve,  
tung race 

Dybstrøelse  
(hele arealet) 0–2 mdr. 25 5,92 

1.1.3 
Tyrekalve,  
tung race 

Dybstrøelse  
(hele arealet) 40–60 kg 75 0,98 

1.1.4 Småkalve,  
tung race 

Dybstrøelse 
(hele arealet) 

2–4 mdr. 25 6,75 

1.1.5 
Kvie/stud,  
tung race 

Sengestald med fast 
gulv, 2 % hældning, 
skrabning hver 2. time 

8-24 mdr. 200 98,29 

1.1.5 
Kvie/stud,  
tung race 

Sengestald med fast 
gulv, 2 % hældning, 
skrabning hver 2. time 

6 mdr.– 
kælvning 25 12,71 

1.1.5 
Kvie/stud,  
tung race 

Dybstrøelse 
(hele arealet) 6–8 mdr. 25 8,50 

1.1.5 
Småkalve,  
tung race 

Dybstrøelse 
(hele arealet) 4–6 mdr. 25 7,58 

I alt     501,07 

 
Duborgvej 10 har tidligere været VVM-screenet med afgørelse i marts 2002, men har 
ikke tidligere være miljøgodkendt, da husdyrbruget har været under størrelseskriteriet. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ansøgte dyrehold med denne godkendelse lovliggø-
res den påbebgyndte udvidelse, idet der er fremlagt dokumentation for, at den ansøgte 
drift kan ske i overensstemmelse med afskæringskriterier og krav ift. lugtgener. Det til-
ladte antal dyreenheder må ikke overskrides uden ny miljøgodkendelse fra Aabenraa 
Kommune. Antallet af DE beregnes efter den til enhver tid gældende definition. 
 

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
Bedriftens ansvarlige har konstant fokus på hvilke staldsystemer, der er bedst anvendelig 
i relation til miljø og dermed ammoniak til omgivelserne. 
 
Der følges løbende op på udviklingen på staldsystemer der giver den mindst mulige mil-
jøbelastning. 
Ansøgningen og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper, der tilgodeser 
miljøet i det omfang loven tilsigter, og der vil løbende blive indhentet opdateret viden, 
med henblik på forbedringer, der lever op til nutidens miljøkrav.  
 
Sigtet med anlægget er, at der ud fra et proportionalitetssynspunkt konstant vil blive 
indhentet ny og bedste viden, der gør anlægget til en fremtidssikret virksomhed. 
 
Ved hvert miljøtilsyn vil der blive orienteret om hvilke overvejelser, der er foretaget med 
henblik på bedriftens fremtid i relation til den teknologi, der giver det største miljøhen-
syn. 
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Stald 1.1.1 - Eksisterende kostald med malkeafsnit  
Stalden er oprindelig opført i 1976, men er gennemrenoveret senest i 1992 – forventet 
levetid for stalden er som minimum 8-10 år. Hvorfor den ved revurdering af miljøgod-
kendelse med fordel kan vurderes på renoveringsområdet.  
 
Er bestående af et kohold i nudrift og ansøgt drift på ca. 90 stk. Derudover fungerer af-
snittet som malkestald, hvilket gør at køerne alle passerer afsnittet under malkning flere 
gange dagligt.  
 
Staldsystemet er i dag bestående af en allerede fungerende sengestald med spalter. Den 
monteres med skrabeanlæg ovenpå spaltearealer for at reducere ammoniak fra staldaf-
snittet. For at give den ønskede ammoniak reduktion for 2008 på 20% reduktion af am-
moniak skal spalteskrabet køre minimum 6 gange i døgnet, eller hver fjerde time.  
Ejeren har valgt at lade anlægget skrabe gulvene hver 2. time, da der er bedre dyre vel-
færd i renholdelse af spalte gang arealer, og da det forhindre at spalterne bliver glatte af 
gødning.  
Samtidig giver en hyppig skrabning af spaltearealet en større driftssikkerhed på spalte-
skraberen. Trods øget energi forbrug til skrab, samt slid på anlægget, sikres det at an-
lægget ikke kommer til at trække for store og tunge mængder gødning på en gang, 
hvormed spillet sprænger, eller skrabeanlægget helt går i stå på anden vis.  
 
Omkostningerne ved at ombygge malkestalden vil umiddelbart være for store i forhold til 
den benyttes dagligt af samtlige køer på bedriften under malkning.  
Omkostningerne ved at omplacere køerne under ombygning, samt problematikken om-
kring malkning af køerne under ombygning af stalden strider mod de dyrevelfærdsmæs-
sige regler, og vil give landmanden unødvendig store økonomiske tab.  
 
Det er endvidere ikke muligt at forsure gyllen i kanaler under stald i dette afsnit.  
Stalden er bestående af en ældre og en nyere afdeling, der er sammen byggede i vinkel 
på hinanden.  
Stalden er bestående af to tværkanaler i hver sammenbygning.  
Omkostningerne på forsuring vil herfor være ualmindelig høje ved etablering, da staldsy-
stemet er opbygget med en V form.  
Der skal installeres minimum 2 omrører/doseringsanlæg i kanalbunden på begge staldaf-
snit, installation i en stald der allerede er omfattet af driften besværliggør arbejdet med 
forsuringsanlægget og kan være årsag til øgede lugt gener samt dannelse af skum i gyl-
len.  
 
Dertil kommer at anlægget vil være en tilbagevendende årlig udgift i form af udgifter til 
el, samt udgifter pr. m3 gylle til syreforbrug. 
 
Stald 1.1.2 - Eksisterende kostald uden malkeafsnit 
Eksisterende kostald er opført i 2001, den forventes ikke at skulle gennemgå nogen god-
kendelsespligtig renovation før tidligst 2021. 
Den er i nudrift omfattet af 100 malkende køer + goldkøer, i ansøgt drift er der ansøgt 
om tilladelse til udvidelse i koholdet til 180 malkende køer – goldkøerne flyttes til den 
nye ungdyrstald.  
 
Staldsystemet er i dag bestående af en allerede fungerende sengestald med spalter. Den 
monteres med skrabeanlæg ovenpå spaltearealer for at reducere ammoniak fra staldaf-
snittet. For at give den ønskede ammoniak reduktion for 2008 på 20 % reduktion af 
ammoniak skal spalteskrabet køre minimum 6 gange i døgnet, eller hver fjerde time.  
Ejeren har valgt at lade anlægget skrabe gulvene hver 2. time, da der er bedre dyre vel-
færd i renholdelse af spalte gang arealer, og da det forhindre at spalterne bliver glatte af 
gødning.  
Samtidig giver en hyppig skrabning af spaltearealet en større driftssikkerhed på spalte-
skraberen. Trods øget energi forbrug til skrab, samt slid på anlægget, sikres det at an-
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lægget ikke kommer til at trække for store og tunge mængder gødning på en gang, 
hvormed spillet sprænger, eller skrabeanlægget helt går i stå på anden vis. 
 
Stald 1.1.3 og stald 1.1.4 kalvehytter og kalvehuse samt stald 1.1.5 småkalve samt kvier 
6-8 mdr.  
På husdyrbruget er småkalve fra 0-6 mdr. samt de lidt større opdræt 6-8 mdr. placeret 
på dybstrøelse.  
 
Dybstrøelse  
Dybstrøelse kan være en acceptabel løsning udover BAT, hvis strøelsen anvendes sam-
men med god praksis. Det er bl.a. at have tilstrækkeligt med strøelse, hyppige skift samt 
passende udformning af gulvet. Det er i landmandens interesse at sikre sig, at hans dyr 
har tilstrækkeligt med strøelse, så lejet holdes tørt. Den passende udformning af gulvet 
sikres med beton, der er uigennemtrængelig for væsker. Derved sker der ikke tab af næ-
ringsstoffer til jord og grundvand. Det hyppige skift af strøelse sker ved de små kalve, 
hvor der af sundhedsmæssige årsager muges ud mindst hver 14. dag. Ved de større kvi-
er sker der en løbende tilførsel af halm, så lejet i praksis skiftes ved etablering af en ny 
overflade. Der dannes efterhånden en tør, sammenpresset dybstrøelsesmåtte med iltfrie 
forhold. Derved opnås netop det, som den hyppige udskiftning skulle sikre; Lavere am-
moniakfordampning fra stalden og bedre dyrevelfærd.  
 
Stald 1.1.5 - Ny stald til ungdyr 
Stalden opføres som en sengestald med faste gulve, 2 % hældning, skrab af gulvene og 
afdræning i midten af gulvet.  
Staldsystemet er valgt da dræn kanalen giver mulighed for hurtigt at komme af med ajle 
og gylle, og derved holde stalden ren. 
Staldsystemet imødekommer reduktion til BAT niveau, dvs. valg af dette stald system 
svarer til valg af Præfabrikerede fast drænede gulve, hvorfor det ikke er yderligere be-
grundet for valg og fravalg af BAT i den nye ungdyrstald. 
 
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi 
Præfabrikeret drænet gulv 
Fravalg: Præfabrikeret drænet gulv er fravalgt i den nye stald, idet ansøger har dårlige 
erfaringer med denne gulvtype. Der er særligt problemer med at holder køerne rene og 
klovproblemer i form af svampeinfektion med digital dermatitis.  
 
Samlet meremission fra anlægget såfremt ny stald etableres med præfabrikeret drænet 
gulv er: Meremission fra anlæg: 738,17 kg N/år. 
Samlet meremission fra anlægget såfremt ny stald etableres som ønsket med fast gulv 
med hældning, dræn i midten og skrab er: Meremission fra anlæg: 738,17 kg N/år. 
 
Forsuring 
Fravalg: Der installeres ikke forsuringsanlæg i de eksisterende kostalde, idet der er tale 
om en eksisterende stald, hvor der er risiko for syrepåvirkning af gyllekanalernes beton. 
Samtidig er energiforbruget ved drift af et forsuringsanlæg opgjort til min. 20.000 kwh, 
hvilket vurderes ikke at være proportionalt i forhold til miljøgevinsten. Forsuring er end-
videre problematisk at installere i eksisterende stalde, grundet den gylle, der i forvejen 
befinder sig i kanalerne, og ved opblanding af forsuret og ikke forsuret gylle kan der fo-
rekomme kraftige lugtgener og skumdannelse i kanalerne.  
Forsuring er endvidere en tilbagevendende omkostning i form af el og syre til doserings-
anlægget. 
Desuden er stalden opbygget med mere end en kanal, hvilket giver en merudgift ved 
etablering af forsuring, da der skal benyttes et doseringsanlæg pr. kanal.  
 
Gylleforsuring er endvidere fravalgt i det eksisterende anlæg på grund af risiko for lugt-
gener. Med det aktuelle produktionsanlæg er det ikke muligt at installere forsuring i alle 
staldafsnit. Erfaringer med forsuringsanlæg fra andre ejendomme har vist, at der er en 
risiko for forværring af lugtgener på ejendomme, hvor der sker en opblanding af forsuret 



 

 

27

gylle med ikke-forsuret gylle. Pga. risikoen for forværrede lugtgener i forhold til nærlig-
gende naboer/samlet bebyggelse/byzone fravælges forsuringsanlæg. 
 
Sidst fravælges gylleforsuring i det eksisterende anlæg da ejer ønsker at afsætte dele af 
den flydende husdyrgødning produceret på Duborgvej 10 til et økologisk landbrug. Øko-
logiske brug må ikke benytte sig af forsuret gylle til gødskning af arealer.  
 
Forsuring anvendes ikke som teknologi i den nye ungdyrstald, her er valgt et staldsystem 
der i samlet meremission reducerer hvad der svarer til BAT niveau. Hvorfor gylleforsuring 
i denne henseende vil være en årlig tilbagevendende udgift, og give en større etable-
ringsomkostning, og derfor er fravalgt i nyt byggeri.  
 
Gyllekøling 
Fravalg: I svinestalde er det muligt at opnå en ammoniakreducerende effekt ved installe-
ring af gyllekøling. Tilsvarende dokumentation findes ikke for kvægstalde og der er på 
nuværende tidspunkt ikke udført forsøg i Danmark der viser en effekt af gyllekøling i 
kvægstalde. 
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at kravet til BAT er opfyldt for den nye ungdyrstald og for 
de eksisterende stalde. Stald 1.1.5. er en sengestald med fast gulv, dræn i midten, 2 % 
hældning, skrab, dette i sig selv overholder det generelle ammoniakkrav på reduktion af 
20 % ammoniak for 2008. Derudover er der tilvalgt spalteskrab i de eksisterende stald-
anlæg samt i det nye staldanlæg. For stald 1.1.1. og 1.1.2. er ammoniakreduktionen 
beregnet i forhold til præfabrikeret drænet gulve.  
Ammoniakreduktionen er sket ved at bruge af følgende teknologier: Anvendelse af fast 
gulv, 2 % hældning, dræn i midten og skrab hver 2. time i ungdyrstald 1.1.5 samt etab-
lering af skrabere i staldene 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.5. 
 

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Der er naturlig ventilation i alle stalde. Der bliver installeret vifter til at forøge luftcirkula-
tionen på de varmeste dage i den nye ungdyrstald. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at naturlig ventilation er BAT. Det er energibesparende og 
man undgår støjgener. Denne form for ventilation anses for den bedst mulige for dyre-
velfærd og minimering af lugtgener, og der stilles derfor ikke yderligere vilkår. 
 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden 
inden for kvægfodring. Foderkontroller (en-dags-foderkontrol) gennemføres som kontrol 
på foderplanen. Foderforbruget kontrolleres og rettes til, så et overforbrug af foder und-
gås. Der anvendes mindst 40 % græs i grovfoderrationen. 
 
Fravalg: Det er fravalgt at ændre på indholdet af råprotein til køerne, da der ikke forelig-
ger dokumentation for, hvorledes en nedsættelse af råproteinindholdet påvirker køerne. 
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5.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
I henhold til BREF dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensæt-
ning af foderet, og løbende kontrol, således at det stemmer overens med dyrenes behov, 
samt at reducere indholdet af råprotein i foderet.  
 
Fodring 
• Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste 

viden indenfor kvægfodring. Herved optimeres fodringen så unødigt forbrug af råvarer 
undgås. 

• Der tages analyser af grovfoder og foderplanen afpasses grovfoderets sammensæt-
ning og kvalitet. Foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplan-
lægning. 

• Fravalg: Det er fravalgt at ændre på indholdet af råprotein til køerne, da der ikke fore-
lægger dokumentation for hvorledes en nedsættelse af råproteinindholdet påvirker kø-
erne. 

 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at anvendes BAT indenfor foder, idet der udarbejdes fo-
derplaner ud fra foderanalyser og der bruges foderkorrektion. Desuden vurderes det, at 
indkøbt foder, mineraler mv. opbevares og håndteres miljømæssigt forsvarligt uden væ-
sentlig risiko for miljøet. 
 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
Ensilage opbevares i nudrift på beton i plansiloer samt i markstakke. I ansøgt drift skal 
ensilage udelukkende opbevares i plansiloer. Der er plansiloer med en samlet kapacitet 
på godt og vel 2.640 m3, så det er ikke relevant at anvende markstakke. Plansiloerne er 
forsynet med en forplads af beton og afløb til gyllebeholder. 
 
Oplag af løsvarer sker i flexsilo, som er placeret i tilbygning, dette vil fortsætte i ansøgt 
drift.  
Oplag af sækkevarer sker i bygning 1.1.1., dette vil ligeledes fortsætte i ansøgt drift.  
 
Der vil ikke forekomme ensilagestakke i ansøgt drift. I nudrift er proceduren for ensilage-
stakke, at de ikke placeres mere end 24 mdr. på samme sted, og der derefter vil gå 5 år, 
før ensilagen placeres på samme sted. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ensilage opbevares og håndteres miljømæssigt forsvar-
ligt uden væsentlig risiko for miljøet, idet al ensilage opbevares i plansiloer med fast 
bund og afløb til gyllebeholder. 
 

5.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
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. 
Det hyppige skift af strøelse sker ved de små kalve, hvor der af sundhedsmæssige årsa-
ger muges ud mindst hver 14. dag. Ved de større kvier sker der en løbende tilførsel af 
halm, så lejet i praksis skiftes ved etablering af en ny overflade. Der dannes efterhånden 
en tør, sammenpresset dybstrøelsesmåtte med iltfrie forhold. Derved opnås netop det, 
som den hyppige udskiftning skulle sikre; Lavere ammoniakfordampning fra stalden og 
bedre dyrevelfærd. Dybstrøelsesmåtten udmuges 1-2 gange om året. 
 
Spalter i kostalde og ungdyrstald renholdes med skrabere, der skraber spalterne rene 
hver 2. time. 
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Malkeanlægget rengøres efter hver malkning. Vaskevandet ledes til gyllebeholder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at renholdelse af staldafsnittene er tilstrækkelig til over-
holdelse af gældende krav og retningslinjer mht. rengøring. 
 

5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Der anvendes el til malkning, mælkekøling, skrabning, gyllepumpning, belysning og 
markvanding. Bedriftens elforbrug stiger fra 181.442 kWh til 208.650 kWh, hvilket er en 
stigning på ca. 15 %. Forbruget af el kan svinge fra år til år afhængigt af behovet for 
markvanding. 
 
Energiforbruget pr. DE er generelt lavt i en kvægbesætning, idet staldene ikke opvarmes 
og som regel ventileres naturligt. Her er opsat ventilatorer, der på sommerens varmeste 
dage skal skabe bevægelse i luften. Pga. en forøgelse i antallet af malkekøer og lyset i 
den nye stald forventes elforbruget at stige ca. 15 %. 
 
Staldene er ikke opvarmede. Der findes naturlig ventilation i staldene. Der er ligeledes 
installeret horisontal ventilation. Der er trinløs styring af ventilatorer, de er temperatur 
styret.  
 
Der er installeret dagslysstyring i staldene.  
Der foretages varmegenvinding ved mælkekøling via jordledning og isbank.  
Varmen anvendes til opvarmning af stuehuset (en jordledning transporterer varmen til 
stuehuset, det er ikke et decideret jordvarmeanlæg), samt til varmt vand i staldene. 
 
Vandforbruget til markvanding i ansøgt drift vil stige, da der skal bruges vand til yderli-
gere 42 ha i ansøgt drift. Dog er dette sæson- og vækstbetonet og kan ikke med sikker-
hed angives. Forventet stigning 3 -4 %. 
 
                Tabel 5 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug 181.442 kWh 208.650 kWh 

Fyringsolie stuehus Jordførende ledning 

Dieselolie til markbruget + 
stuehus 

15.642 l 19.144 l 

 
                 Tabel 6 Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. vandspild 5.760 m³ 8.796 m³ 

Vask af stald, overbrusning, 
iblødsætning m.v. 

550 m³ 1.100 m³ 

Rengøring af markredskaber 50 m³ 50 m³ 

Sprøjtning, markbrug Maskinstation står for al sprøjtning 

I alt vandforbrug 6.360 m³ 9.946 m³ 
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Vandindvindingsanlæg fremgår af bilag 1.11 
 
Drikkevand kommer fra egen boring (Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 
ejendomme)) 
Boringer fra GEUS nærmeste nr. 167.1034 – 167.1033 – 167.1476 og 167.1505. 
 
Drikkevandsinstallationer rengøres jævnligt og lækager identificeres og repareres hur-
tigst muligt. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at vand- og energiforbrug ikke er væsentligt anderledes 
end normtallene. Det vurderes også, at de anførte ændringer i forbruget af energi og 
vand, som udvidelsen vil medføre, ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.  
Der er stillet vilkår om registrering af elforbruget og om, at der skal udarbejdes en hand-
leplan for nedsættelse af elforbruget, hvis det stiger med over 10 %. Der er også stillet 
vilkår om registrering af vandforbruget mindst en gang årligt og om, at der skal udarbej-
des en handleplan for nedbringelse af vandforbruget, hvis det stiger med over 10 % i 
forhold til det anslåede i ansøgningen. 
 

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at registrere vandforbruget gennem måling og 
ved detektering og reparation af lækager. 
 
Vandforbrug 
• Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at 

undgå spild. 
• Vandforbruget registreres. 
• Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. 
• Det er forsøgt at finde en balance mellem rengøring pga. hygiejne og smitte og be-

grænsning af vandforbrug. 

I henhold til BREF dokumentet er det BAT at installere energibesparende belysning.  

Energiforbrug 
• Staldene er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette. 
• Der er etableret dagslysstyring på belysning i staldene. 
• Udendørs belysning er dagslysstyret eller med bevægelsessensorer 
• Der er etableret varmegenvinding i forbindelse med mælkenedkølingen. Varmen an-

vendes til at opvarme stuehuset. Eller til opvarmning af brugsvand i stue-
hus/driftsbygning 

• Vakuumpumpen til malkeanlægget er frekvensstyret og derved energibesparende. 
• Logistikken i forbindelse med afhentning af foder til blandeanlæg, er indrettet så af-

standen giver færrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen lever op til BAT for vandforbrug, idet drik-
kevandsanlægget jævnligt undersøges for lækager og vandforbruget registreres, så ikke 
synlige lækager kan registreres ud udbedres. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen lever op til BAT for energiforbrug ved at 
der anvendes naturlig ventilation. 
 
Der stilles vilkår om, at der skal føres egenkontrol med energi- og vandforbrug, samt at 
det løbende overvejes at indføre ressourcebesparende tiltag. 
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5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Spildevand fra produktionen omfatter vaskevand fra rengøring af mælkeanlæg, 
rengøring af stalde, drikkevandsspild og overfladevand fra vaskeplads. Alt dette medreg-
nes i kapacitet og ledes til gyllebeholder. 
 
Spildevand fra driftsbygningerne afledes til gyllebeholderne og det består af (beregnet ud 
fra 270 køer/år): 

• Vaskevand, kan beregnes som ca. 0,5 m3/ko/år 
• Drikkevandsspild, kan beregnes til ca. 0,3 m3/ko/år 
• Malke- og mælkerumsvand, ca. 3 m3/ko/år 

 
Sanitært spildevand: 

• Fra stuehuset afledes via septiktank til nedsivning 
• Ingen sanitært spildevand fra driftsbygningerne 

 
Tag- og overfladevand fra: 

• Driftsbygninger afledes til dræn til vandløb 
• Befæstede arealer ledes til grøft og mark, hvis det ikke er forurenet med foder el-

ler gødningsrester 
• Plansiloer og befæstede arealer for ensilage og vaskeplads afledes til gyllebehol-

der. 
 
Mængden af spildevand fra rengøring af marksprøjten og maskiner er meget lille, da ma-
skinstationen står for sprøjtning og det meste andet arbejde i marken. 
 
Tabel 7 Spildevand 

Spildevandstyper 
m³ /år 

før udvi-
delse 

m³ /år 
efter ud-
videlse 

Afledes til 
Rense-

foranstaltning 

Rengøringsvand, drik-
kevandsspild mv.  73 m³  200 m³ Gyllebeholder  

Malkerumsvand  500 m³ 1.000 m³ Gyllebeholder  

Vaskeplads, vaske-
vand 

50 m³ 50 m³ Gyllebeholder  

Tagvand og befæstede 
arealer 227 m³ 423 m³ Til grøft  

Ensilageplads 620 m³ 1008 m³ Gyllebeholder  

Møddingsplads 20 m³ 20 m³ Gyllebeholder  

Sanitært spildevand 
fra stuehus 125 m³ 125 m³ Nedsivning Mekanisk 

Sanitært spildevand 
fra folkeholdsfaciliteter 

Der er ingen sanitære faciliteter i produktionsbygningerne  

Afløbsforholdene og spildevandsanlæggene fremgår af bilag 1.3   
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at spildevandshåndteringen ikke medfører gener for miljø-
et. 
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5.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
 
Tabel 8 Kemikalier og medicin 
Type Opbevaringssted Maksimalt oplagret mængde 
Pesticider Ingen - maskinstation står for sprøjtningen. 
Vaskemidler (f.eks. 
vaske-/rengørings-
/desinfektionsmidler)  

Malkerum Ca. 10 liter af gangen 

Smøreolie og fedtpro-
dukter 

Ved dieseltank i byg-
ning 1.1.1. 

2*60 liter 

Handelsgødning Maskinstationen gøder 
Medicin Forrum til stalden Små mængder 
 
Maskinstationen står for sprøjtning. Sprøjten påfyldes hjemmefra. Der findes en 
rentvandstank på sprøjten, denne bruges til rengøring af sprøjten i marken. 
 
Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler må ikke ske ved direkte op-
sugning fra søer, vandløb eller brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb til 
dræn eller vandløb. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at kemikalier og medicin bliver håndteret på tilfredsstillen-
de vis.  
 

5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
Erhvervsaffald opbevares i særskilt container, der er tale om to containere af 400 liter.  
Derudover opbevares affald i en 180 liters container, der afhentes af dagrenovation, 
Henning Sejr hver 14. dag. Øvrigt affald afleveres så vidt muligt til genbrug. 
 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Tabel 9 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald 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. 
 
Fast affald vil typisk inkludere elementer som tom emballage fra vaskemidler, skyllemid-
ler, fodermineraler, pattesalve, mælkefiltre, gummihandsker, plasthandsker, vat, papir, 
pap og plast fra emballage, overdækningsplast, lysstofrør, elpærer, papir, medicinrester, 
emballage fra medicin og andre medikamenter (ormekur, fluestrips osv.). Affaldet vil 
typisk kunne opdeles i nedenstående: 
19.00 Forbrændingsegnet 
23.00 Ikke forbrændings egnet 
50.00 Papir og pap 
51.00 Glas 
52.00 Plast (EA-kode 02 01 04) (afdækningsplast og indpakningsplast) 
52.06 PVC 
56.20 Jern og metal 
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Tabel 9 Affald 
Affaldstype Opbevaringssted Mængder pr. år EAK-kode 
Farligt affald    
Spildolie Smed  13.02.08 
Olietromle Smed  15.01.04 
Olie- og brændstof-
filtre 

Smed  16.01.07 

Blyakkumulatorer Ikke aktuelt  16.06.01 
Rester af bekæm-
pelsesmidler Maskinstationen  02.01.05 

Spraydåser Genbrugspladsen Ca. 20 16.05.04 
Kanyler i særlig be-
holder 

Dyrlægen tager brugte 
kanyler med 

Efter behov 18.02.02 

Tørbatterier – NiCd Genbrugspladsen 2-3 20.01.33 
Tørbatterier – Kvik-
sølv Genbrugspladsen 2-3 20.01.33 

Lysstofrør og elspa-
repærer Genbrugspladsen Ca. 20 20.01.21 

Tomme medicinglas  Dyrlægen  
Afhængig af 
indhold / 
15.01.07 

Andet affald:    

Tom emballage (pa-
pir/pap) 

Placeret i bygning 3, 
malkestald i vestlige 
hjørne 

1 container af 240 
liter (0,24 m3) 

15.01.01 

Tom emballage 
(plast) 

Placeret i bygning 3, 
malkestald i vestlige 
hjørne 

1 container af 240 
liter (0,24 m3) 

15.01.02 

Bigbags af PE-plast 
Placeret i bygning 3, 
malkestald i vestlige 
hjørne 

 15.01.02 

Europaller og én-
gangspaller af træ 

Placeret i bygning 3, 
malkestald i vestlige 
hjørne 

 15.01.03 

Overdækningsplast 
Placeret i bygning 3, 
malkestald i vestlige 
hjørne 

1 container af 240 
liter (0,24 m3) 02.01.04 

Jern og metal 
Placeret nordvest for 
eksisterende gyllebe-
holder 

 02.01.10 

Diverse brændbart  
Placeret i bygning 3, 
malkestald i vestlige 
hjørne 

1 container af 240 
liter (0,24 m3) 

Afhængig af 
indhold 

Pap 
Placeret i bygning 3, 
malkestald i vestlige 
hjørne 

1 container af 240 
liter (0,24 m3) 

20.01.01 

Papir 
Placeret i bygning 3, 
malkestald i vestlige 
hjørne 

1 container af 240 
liter (0,24 m3) 

20.01.01 

Glas   20.01.02 

Døde dyr 

Placeret nord for eksi-
sterende stald (nr. 2, 
kostald) ud mod vejen 
og på beton 

Ca. 52 stk 01.01.02 

 
Affald skal opbevares og bortskaffes efter Aabenraa Kommunes regulativer.  
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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. 
 
Der er en plads til døde dyr nord for kostalden (1.1.2.) De opbevares hævet fra jorden og 
overdækket.  
DAKA afhenter døde dyre efter behov, afhentning sker indenfor max. 24 timer efter an-
meldelse. Døde dyr afhentes ca. 2 gange om måneden. Dette kan dog variere. 
Placering af døde dyr fremgår af bilag 1.2 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at affaldshåndteringen ikke vil medføre gener for miljøet. 
 

5.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
Al affald bliver sorteret og håndteret i henhold til Aabenraa Kommunes regler. 
 
Vurdering 
Som et led i udførelsen af godt landmandskab anses tilrettelæggelse af korrekt bortskaf-
felse af produkter og spild for BAT, jf. BAT-grundlaget (EU’s BREF notat for intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion over en vis størrelse). Det er BAT at registrere affaldsproduktio-
nen og derved skaffe sig et overblik over evt. indsatsområder, hvor man kan minimere 
affaldsproduktionen. Derfor skal man på ejendommen føre registrering over affaldspro-
duktionen (i form af fx kvitteringer og faktura fra godkendt vognmand).  
Ved opfyldelse af Aabenraa Kommunes affaldsregulativ vurderes det, at der er anvendt 
BAT for affaldshåndteringen. 
 

5.10 Olie 
Redegørelse 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e), samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur-miljø/miljø/olietanke. 
 
Der er opstillet olietanke til driften, der er ingen olietank til opvarmning af stuehus, da 
opvarmning sker med jordvarme. 
 
Tabel 10 Olietanke 

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til 
dieselolie 

Aktiv 
I stald byg-
ning 1.1.1. 

1.500 l 2006   

Olietank til 
spildolie 

 
Ved diesel-

tank 
2*60 l nye - - 

Placeringen af bedriftens olietanke fremgår af bilag 1.2 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at fyrings- og dieselolie opbevares forsvarligt. 
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5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Der kan ske uheld i forbindelse med pumpning af gylle. Så pumpning af gylle sker under 
opsyn. 
Fra gyllebeholderen er der fald mod ensilageplads, gyllebeholderen ligger højt, hvorfor 
gylle vil løbe mod det befæstede areal på ensilagepladsen. 
  
Der kan ske almindelige driftsuheld i forbindelse med brug af maskiner, og arbejdet med 
en kvægbesætning. 
 
Maskinstationen står for påfyldning af pesticider. De kommer med en fyldt tank, hvilket 
minimerer uheld i forbindelse med pesticider.  
 
Ligeledes sker påfyldning af diesel under opsyn. Påfyldningspistolen er forsynet med en 
automatisk lukkemekanisme. Evt. spild af diesel opsamles med et opsugende materiale.  
 
Der er udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver, hvordan medarbejdere og ejer skal 
handle i tilfælde af en række kritiske situationer: 

• Brand, herunder evakueringsinstruks. 
• Overløb af gylle 
• Kemikalie- og oliespild 
• Strømsvigt 

 
Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabs-
planen. 

 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks at 
anmelde dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsyns-
myndigheden, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 
Beredskabsplanen for husdyrbruget fremgår af bilag 1.9 og 1.10. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at en beredskabsplan kan give et godt overblik over rele-
vante 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 dette, og om at bered-
skabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 
 
Kommunen finder endvidere, at der ved vilkår bør sikres mod forurening fra oplag af olier 
og kemikalier. Der stilles derfor vilkår om, at olier og kemikalier skal opbevares således, 
at væsker ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der 
måtte ske udslip. 
 

5.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
Det er BAT at udarbejde en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal som udgangspunkt 
følge Skov- og Naturstyrelsens skabelon. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udarbejdelsen af en beredskabsplan for værende BAT, 
idet udarbejdelsen af planen gør, at man får vurderet og gennemtænkt forskellige former 
for procedurer ved diverse uheld, således at evt. skader ved held kan minimeres. Der er 
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derfor sat vilkår om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan hvis en sådan ikke allere-
de forefindes. 
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6 Gødningsproduktion og -håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
Fast husdyrgødning (fra dyr via opbevaringsanlæg til mark) fast møg opbevares på mød-
dingsplads. Der forefindes fast møg fra dybstrøelse i forbindelse med kælvning og fra 
kalvehytter/-huse. Møget fra kalvehytter/-huse benyttes som flydelag på gyllebeholdere, 
eller opbevares mindst 3 mdr. på møddingsplads før udbringning i mark. Ligeledes gør 
det sig gældende ved møg fra kælvningsbokse, der er under 3 mdr. gammelt, dette op-
bevares også på møddingsplads. Det er som ammoniak reducerende tiltag, valgt at ud-
bringe minimum 65 % af dybstrøelsen direkte i mark og nedbringe dette efter gældende 
regler.  
Tiltaget er ikke valgt for at overholde kravet om den generelle ammoniak reduktion på 
20 %, men for at imødekomme en yderligere reduktion af ammoniak. 
 
Tabel 11 Produceret husdyrgødning 

Dyretype Gødningstype 

Mængde 

Flydende 
m3 

Fast 

ton 

Malkende køer og goldkøer Flydende 6.390  

Kvier (8 mdr. - kælvning) Flydende 1.296  

Småkalve (0-6 mdr.) Dybstrøelse  141,75 

Kvier (0-6 mdr.) Dybstrøelse  145,75 

Tyrekalve Dybstrøelse    72,00 

Sum  7.686 359,50 

 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Gyllebeholderen kontrolleres ved 10-års beholderkontrollen. Seneste beholderkontrol 
blev udført i 2.000. Den eksisterende gyllebeholder har ikke fast overdækning, men 
overholder kravene til flydelag. Den nyopførte gyllebeholder etableres med fast over-
dækning. Gyllebeholderne tilføres gylle fra staldene på Duborgvej 10, vaskevand fra stal-
de, malkeanlæg og maskiner, vand fra møddingsplads samt vand fra plansiloer. 
 
Ifølge den indsendte kapacitetserklæring er den årlige produktion af flydende gødning på 
8.836 tons incl. vaskevand og drikkevandsspild fra staldene. Desuden er opgivet, at gyl-
lebeholderne tilføres ca. 50 m³ vaskevand fra vaskeplads, ca. 1.008 m³ fra plansiloer, og 
ca. 22,5 m³ møddingsvand. I alt ledes 9.966,5 m³ til gyllebeholderne årligt. 
Opbevaringskapaciteten er på 7.600 m³. 
Opbevaringskapaciteten svarer derfor til 9,2 måneders produktion af gylle, inkl. tilledning 
af vaskevand og regnvand. 
 
Der skal foretages daglige tjek og løbende service af gyllebeholderne efter behov.  
 
Tabel 12 Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-
anlæg 

Fabrikat 
Opført 

år 
Over-

dækning 
%     
før 

% 
efter 

Gyllebeholder 2.600 Intet Muleby 1991 Nej 100 39 
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(1.1.6) 

Gyllebeholder 
(1.1.7) 

4.000 Intet RC Tan-
ken 

- Ja - 61 

Kanaler 1.000       

I alt 7.600     100 100 

Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.7 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beregnede opbevaringskapacitet er tilstrækkelig til 
at opfylde husdyrbekendtgørelsens krav. 
 

6.2.2 BAT opbevaring af husdyrgødning 

Redegørelse 
For så vidt angår BAT ved opbevaring af svinegylle omfatter dette en stabil beholder der 
kan modstå påvirkning og som er tæt og beskyttede mod tæring; at gylle kun omrøres 
lige før tømning i forbindelse med udbringning; samt at tanken overdækkes med fast låg 
eller flydelag. Som nævnt i indledningen til afsnittet kan disse principper overføres til 
kvæggylle. Der er indenfor kvæggylle en BAT kandidat nemlig svovlsyrebehandling (BAT-
Byggeblad nr. 107.04-52: Kostalde med svovlsyrebehandling af kvæggylle).   
Aktiviteterne på ejendommen efterlever dog førnævnte principper for BAT, da: 
 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 
• Flydende husdyrgødning opbevares i gyllebeholdere, kanaler under stald samt fortank. 
• Tanken tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse.  
• Tanken er tilmeld de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken 

hvert 10 år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.  
• Der er normalvist ikke problemer med etablering af flydelag på kvæggylle. Gyllen er 

konstant overdækket med et tæt og stabilt flydelag. Flydelaget kontrolleres jævnligt, 
hvilket sikrer at der altid er minimal emission af ammoniak.  

• Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle senest 14 dage efter omrøring/udkørsel 
kontrolleres det, at der er etableret flydelag. 

• Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til 
gældende krav. 

• Pumper monteret på gyllebeholdere/traktorpumper er forsynet med en timer og af-
bryder. Timeren sikrer, at der ikke pumpes mere gylle fra beholderen end hvad der 
svarere til indholdet af en gyllevogn. 

• Der er ingen elektriske pumper monteret på gyllebeholdere. Der anvendes en gylle-
vogn påmonteret en sugekran ved påfyldning af gyllevogn fra gyllebeholder. 

 
• Fravalg: Der er ikke etableret fast overdækning på den eksisterende gylletank. Med 

kvæggylle er det almindeligvis ikke problematisk at etablere et godt flydelag, og der 
er derfor begrænset effekt ved at etablere fast overdækning. 

 
Opbevaring af fast gødning 
• Dybstrøelse opbevares på mødding med afløb til gyllebeholder eller i markstak jf. 

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage m.v. 

• Opbevaring af dybstrøelse i marken sker i overensstemmelse med Skov- og Natursty-
relsens vejledning september 2004 eller senere udgave. 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne indretning og drift sammen med de stil-
lede vilkår lever op til BAT niveauet og sikrer en miljømæssig korrekt opbevaring af hus-
dyrgødningen. Det oplyste overholder i øvrigt gældende regler på området.  
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6.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
Redegørelse 
Fast husdyrgødning (fra dyr via opbevaringsanlæg til mark) fast møg opbevares på mød-
dingsplads. Der forefindes fast møg fra dybstrøelse i forbindelse med kælvning og fra 
kalvehytter/-huse. Møget fra kalvehytter/-huse benyttes som flydelag på gyllebeholdere, 
eller opbevares mindst 3 mdr. på møddingsplads før udbringning i mark. Ligeledes gør 
det sig gældende ved møg fra kælvningsbokse, der er under 3 mdr. gammelt, dette op-
bevares også på møddingsplads. 65 % af dybstrøelsen bringes direkte i mark og ned-
bringes efter gældende regler. Det er således ikke anvendt som ammoniakreducerende 
virkemiddel, idet 65 % svarer til normen i IT-ansøgningssystemet. 
 
Tabel 13 Opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Anlæg 
Kapaci-
tet i m³ 

Afløb til 
Opførel-

sesår 
Over-

dækning 
%     
før 

% 
efter 

Møddingsplads 
(1.1.8) 

85 Gyllebeholder Ny Ja - 100 

Markstak  - Ingen  - Ja 100 0 

I alt     100 100 

 
Gyllen i gyllebeholderne må kun omrøres umiddelbart før udbringning af gylle og ved 
retablering af flydelag. 
 
BAT for opbevaring af dybstrøelse må anses at være opbevaring på fast bund med afløb 
til opsamlingsbeholder og overdækning med plast eller lignende, så ammoniakfordamp-
ning minimeres. 
 
Vurdering 
Den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelses regler om gødningsopbeva-
ring og håndtering skal overholdes. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen er i overensstemmelse med gældende 
regler. 
 

6.4 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der opbevares og anvendes ikke anden organisk gødning. 
 
Vurdering 
Der indgår ikke oplysninger i ansøgningen om, at der modtages anden organisk gødning, 
Aabenraa Kommune har derfor sat vilkår til, at dette ikke må forekomme i ansøgt drift. 
 

6.5 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.5.1 Generelt 

Redegørelse 
Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres, at mængden af 
gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jord-
bundstype, sædskifte, vanding og planternes udbytte. Jordbundstypen er JB 1 for alle 
marker. 
Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er ud-
bragt gylle. Da det meste af gyllen på nuværende tidspunkt nedfældes, vil generne være 
begrænsede i forhold til udbringning med slæbeslanger. Omfanget afhænger af vejrfor-
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hold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Generelt forventes der at blive nedfældet 
på alle marker, hvor det er praktisk muligt af hensyn til afgrøden, vejret mv. 
Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der er 
ingen stærkt hældende arealer. Gylleudbringning sker normalt kun på hverdage. 
 

6.5.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
I henhold til BREF-dokumentet er det BAT at tilpasse den gødningsmængde, der skal 
spredes på marken med arealet og afgrødernes behov; undgå at sprede gødningen når 
marken er mættet med vand, er oversvømmet eller dækket af sne; samt udsprede gød-
ningen umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst og næringsstof optag forekommer.  
Aktiviteterne på ejendommen efterlever dog førnævnte principper for BAT, da: 
 
Udbringning af husdyrgødning 
• Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af 

handelsgødning. 
• Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket bety-

der maksimal udnyttelse af næringsstoffer.  
• Der køres ikke ud på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der 

findes på udbringningsarealerne ingen stærkt hældende arealer og der holdes som 
minimum 2 m bræmmer til vandløb. 

• På veletablerede afgrøder køres ud med gyllevogn med drypfri slæbeslanger. Da gyl-
len køres ud på veletablerede afgrøder minimeres ammoniakfordampningen, såvel 
som lugtgenerne på grund af mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne. 
Ved afgrødehøjde under 10 cm bør det tilstræbes at udbringe gødningen under ideelle 
vejrforhold dvs. kølig, fugtigt og vindstille vejr eller ved direkte nedfældning. 

• Der udarbejdes hvert år mark- og gødningsplan hvorved det sikres, at mængden af 
gødning tilpasses afgrødernes forventede behov. I mark- og gødningsplanen skal der 
tages hensyn til bl.a. jordbundstype, sædskifte, planternes udbytte, samt kvælstofud-
nyttelsen. 

• Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mu-
ligt omfang efter godt landmandsskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, 
byområder osv. således udbringning ikke giver anledning til unødige gener. 

• Al transport til og fra bedriften skal, for at begrænse støvgener, foregå ved hensyns-
fuld kørsel.  

• Gyllen udbringes med slæbeslanger og nedharves indenfor 6 timer 
• Gyllen nedfældes på sort jord og i græsmarker.  
• Gylle nedfældes på sort jord og græsarealet i bufferzone I og II. Fra 2011 nedfældes 

gylle alle steder på sort jord og græsarealer.  
 

• Nedfældning af gylle begrænser ammoniakfordampningen. Størst reduktion opnås ved 
sortjordsnedfældning, som udenlandske undersøgelser har vist kan reducere ammoni-
akfordampningen med mere end 90 % sammenlignet med slæbeslangeudlægning.  

• Da gylle ikke kan nedmuldes i en afgrøde er ammoniakfordampningen generelt højere 
fra gylle, der udbringes i en etableret afgrøde, end fra gylle der udbringes på bar jord, 
men efter, at afgrøden begynder at vokse i april måned, vil afgrøden give skygge og 
læ, hvilket sænker ammoniakfordampningen. 

 
• Dybstrøelse udbringes med en staldgødningsspreder og nedbringes indenfor 6 timer.  
• Fast gødning, der udbringes på ubevoksede arealer, nedbringes hurtigst muligt og 

inden 6 timer. Kan dette, grundet uforudseelige omstændigheder, ikke lade sig gøre, 
skal nedbringningen finde sted, så snart det er muligt. 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer at den beskrevne håndtering og udbringning er BAT, idet 
der laves mark- og gødningsplan, således tages hensyn til afgrødens behov og arealernes 
karakteristika, der anvendes nedfældning som minimerer ammoniakfordampning, og som 
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også giver bedre udnyttelse af gødningens N-indhold. Der tages ved udbringning højde 
for vejrforhold mv.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at denne håndtering og praksis er i overensstemmelse 
med gældende lovgivning og retningslinjer, og at der arbejdes med at undgå uheld, ud-
slip og påvirkning af miljøet. 
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 
Redegørelse 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbruget omfattet af husdyrbrugslovens § 12 er 
fastlagt i husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkeltbe-
boelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstand 
er større end den faktiske afstand, skal der give afslag. 
 
I www.husdyrgodkendelse.dk er alle stalde indtegnet og 1) den nærmeste enkeltbeboel-
se uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsherren, 2) den nærmeste samlede be-
byggelse og 3) det nærmeste eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde markeret. It-ansøgningssystemet beregner 
geneafstandene og de gennemsnitafstande. Lugtgeneafstandene er beregnet som fuld 
besætning, hvor alle de eksisterende og nye staldeafsnit indgår i beregningerne. 
 
Tabel 14 Resultat af lugtberegning fra it-ansøgning 

 
* De tomme felter i tabellen betyder, at geneafstanden er større end 1,2 x geneafstanden og er 
ikke opgivet i tabellen fra ansøgningsskemaet. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt. 
 
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. 
 
Nærmeste nabo uden nabopligt er Duborgvej 2, ca. 660 m syd for ejendommen. Afstan-
den fra den nye stald til denne nabo er ca. 700 m. Afstanden til nærmeste byzone (Byl-
derup-Bov) er ca. 2,6 km. 
 
Anlæg  
Lugt stammer primært fra stalden. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med 
pumpning, omrøring og udbringning af husdyrgødning.  
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Der vil forekomme lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. På veletablerede 
afgrøder køres ud med gyllevogn med drypfri slæbeslanger. Da gyllen køres ud på vel-
etablerede afgrøder minimeres ammoniakfordampningen, såvel som lugtgenerne på 
grund af mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne. Ved afgrødehøjde under 
10 cm bør det tilstræbes at udbringe gødningen under ideelle vejrforhold dvs. kølig, fug-
tigt og vindstille vejr eller ved direkte nedfældning.  
Gyllen nedfældes på sort jord og i græsmarker. Gylle nedfældes på sort jord og græsare-
alet i bufferzone I og II. Fra 2011 nedfældes gylle alle steder på sortjord og græsarealer. 
Gylleudbringning sker normalt kun på hverdage. 
 
Markstakke af ensilage og kompost  
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Ensilagestakkene holdes tildækket med plastik. Der vil være mindre lugtgener i forbin-
delse med udfodring, men pga. afstanden til naboer, skønner ansøger, at der ingen pro-
blemer er med lugt fra ensilagen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at godkendelsen ikke vil medføre øgede lugtgener for na-
boejendomme, samlet bebyggelse og byzone, da genekriterierne er overholdte. Det vur-
deres derfor, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende for et landbrug af 
denne størrelse. Det må dog forventes, at beboelser indenfor konsekvensområdet på 397 
m vil opleve øget lugt, idet lugtgeneafstanden øges ved det ansøgte projekt, men lugt-
generne er beregnet til at ligge under de fastlagte beskyttelsesniveauer for lugt. 
 
Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå væsentlige lugtgener for de 
omkringboende, der forventes at være væsentligt større, end det kan forventes iflg. an-
søgningen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres pro-
jekt for afhjælpende foranstaltninger. Evt. udgifter hertil afholdes af bedriften. 
 

7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Der vil på ejendommen blive foretaget en effektiv fluebekæmpelse som minimum i over-
ensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium. 
Der holdes rent og ryddeligt omkring bygningerne og evt. foderspild opsamles med det 
samme så risikoen for skadedyr minimeres. 
I varme perioder vil fluer kunne forekomme. Klækning af fluelarver er temperaturafhæn-
gig og sker især i gødningsmåtten hos småkalve, samt i efterladte foderrester. Bekæm-
pelse af fluer sker ved hyppig udmugning hos småkalve i sommerperioden. Halm og fo-
derrester fjernes, og der holdes ryddeligt i og omkring bygningerne med henblik på rot-
tebekæmpelse. Ejendommen er tilmeldt kommunal rottebekæmpelse. 
Opbevaring af foder sker på en sådan måde at risiko for tilhold af skadedyr, rotter m.v. 
minimeres. Det opbevares under tag på beton areal. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen efter udvidelsen kan drives, uden dette 
medfører væsentlig påvirkning af omgivelserne fra skadedyr. 
Der stilles dog vilkår om, at fluer bekæmpes i henhold til de veterinære bestemmelser. 
Ligeledes stilles der vilkår om opbevaring af foder og oprydning på ejendommen, så der 
ikke er risiko for tilhold af skadedyr. 
Kommunen har endvidere mulighed for myndighedsmæssigt indgreb overfor gener, hvis 
husdyrbruget giver anledning til fluegener i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden fin-
der, er væsentlige. 
 

7.3 Transport  
Redegørelse 
Der er to driftsmæssige tilkørsler til Duborgvej 10. Disse ligger på gårdens østlige side, 
den ene fortsætter østover og den anden fortsætter i nordgående retning. 
 
Til- og frakørsel sker ad Duborgvej. Transporterne sker typisk på hverdage i dagtimerne. 
Det forventes, at virksomheden kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. 
 
Tabel 15 Transporter 

Transporter 

Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  

 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 
transport 

Transport-
middel 

Antal/ 

år 
Kapacitet 

pr. transport 
Transport-
middel 
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Foder 24  Lastbil 24  Lastbil 

Halm 20 25 Traktor + 
vogn 

4 25 Traktor + 
vogn 

Majs og græs 266 40 m3 / 15 t  350 40 m3 / 15 t  

Sækkevare, 
samt bigbags 

24 Fra leveran-
dør 

Lastbil 24 Fra leveran-
dør 

Lastbil 

Dieselolie 17  Lastbil 17  Lastbil 

Levering af 
dyr 17   17   

Flytning af dyr 12   0   

Afhentning af 
dyr til slagt-
ning 

6  Lastbil 6  Lastbil 

Afhentning af 
mælk 

182  Lastbil 182  Lastbil 

Afhentning af 
døde dyr 

52  Lastbil 52  Lastbil 

Husdyrgødning 172 

22 tons 

20 m3 

40 m3 

Gyllevogn 

Møgspre-
der 

Frakør-
selsvogn 

314 

22 tons 

20 m3 

40 m3 

Gyllevogn 

Møgspre-
der 

Frakørsels-
vogn 

Affald 26  Lastbil 26  lastbil 

Transporter i 
alt 

818   1016   

Transportvej for gylletransporter vises på bilag 1.6. 
 
Øvrigt transporteres til genbrugspladsen i personbil. Herudover forekommer transport 
med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyrlæge, inseminør, ydelseskontrol mv. 
 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler. Ansøger opfor-
dres til kun at transportere gylle gennem Bylderup-Bov og Terkelsbøl på hverdage i tids-
rummet kl. 8.00-18.00. 
 
Vurdering 
For at mindske gener fra transport henstiller kommunen til, at transport skal foregå in-
denfor normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog forekomme udenfor disse tids-
punkter, men skal søges begrænset.  
 
Det ansøgte vil betyde en forøgelse af forbruget af foder m.v. og dermed en øget trans-
port til og fra ejendommen. Forøgelsen af antallet af transporter er efter kommunens 
opfattelse ikke af et omfang, som vil indebære væsentlige forøgede gener for omkring-
boende. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-, støv- og lugt-
gener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen.  
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7.4 Støj 
Redegørelse 
 
Tabel 16 Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Lodrette ventilatorer Ungdyrstalden 
I meget varme 

sommerperioder 

Fodringstider 07.00  

Foderanlæg 
Eksisterende kostald, 

delvist udendørs 
 

Udkørsel af husdyrgødning 
Gyllen pumpes med en 
traktorpumpe/sugekran 

Primært forårsperio-
den, i dagtimerne 

Lastbiler m.v. Ind- og udkørsel  Primært mellem 7 - 18 

Markvanding - - 

Malkerobotter/malkeanlæg I malkestald Morgen og aften 

Vakuumpumpe I støjisoleret rum 2 * 3 timer hvert døgn 
mellem 3.30-18.30 

 
Beliggenheden af landbruget Duborgvej 10, 6360 Tinglev 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgen-
de i afsnittet 7.1 Landbrug: 
 
7.1 Landbrug 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, 
miljø, landskab og kulturhistoriske interesser 
at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistorie. 
 
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 Duborgvej 10, 6360 Tinglev er beliggende i Det åbne land, Vest og har 
driftsarealer beliggende i det samme område. 
Kommuneplanen fastsætter for område Vest ikke retningslinjer for støjbelastning, der er 
til hindring for udvidelsesmulighederne for landbruget.  
 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støj-
udsendelse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af 
disse arealer. 
 
Landbrugets driftsbygninger på adressen Duborgvej 10, 6360 Tinglev 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 
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boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer, landsbyer, da afstanden 
til områderne er stor. 
Eksempelvis er afstanden til lokalbyen Bylderup-Bov (planområde 4.2.015.B) større end 
2700 meter, og afstanden til landsbyen Terkelsbøl (planområde 4.8.007.L) er større end 
2800 meter. På disse afstande vil der ikke kunne opstå støjgener fra aktiviteter ved 
driftsbygningerne. 
 
Følgende planområder med boliger kan blive berørt af støj fra driftsarealer: 
Landsbyen Terkelsbøl, planområde 4.8.007.L, Blandet bolig og erhverv (driftsarealer 
grænser op til landsbyen). 
Landsbyen Store Jyndevad, planområde 4.8.006.L, Blandet bolig og erhverv (afstand fra 
driftsarealer til landsbyen er større end 500 meter). 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at støj fra ejendommen ikke er eller forventes at blive et 
problem for de nærmeste naboer. Derfor er det ikke fundet nødvendigt at kræve en 
støjmåling udført. Dog fastsættes der vilkår om, at anlægget skal overholde de vejleden-
de støjgrænser for det åbne land (område type 3 jf. Miljøstyrelsens vejledning om eks-
tern støj fra Virksomheder), og at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, 
eller såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmå-
linger efter nærmere definerede anvisninger. 
 

7.5 Støv 
Redegørelse 
Der kan forekomme støvgener ved aflæsning af fodermidler, der leveres i løs vægt. Alt 
foder tippes af.  I forbindelse med indkøring af halm kan der ligeledes forekomme støv-
gener. Der er savsmuld i sengebåse. Dette støver dog mindre end skiftning af halm. 
Der er ligeledes kalk i sengebåse, ca. 4-5 kg/ 3 gange om ugen, dette blandes med sav-
smulden. 
 
Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget. Ansøger opfordres til 
hensynsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at transport og håndtering af grovfoder og foderstoffer 
m.v. ikke vil medføre støvgener for omkringboende 
 

7.6 Lys 
Redegørelse 
Der er lys i staldene døgnet rundt, dog med reduceret mængde om natten (daglyssty-
ring). Der findes udendørsbelysning. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke efter udvidelsen vil være opsat lyskilder i om-
fang eller placering, som kan være til gene for omgivelserne. 
 

7.7 Ammoniak – generel reduktion  
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 12 er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger fremsendt i 
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 %.  
 
Det ansøgte projekt er første gang indsendt den 30. september 2008. 
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Den eksisterende kostald (1.1.1) er en sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ring-
kanal). Ved udvidelsen indsættes en robotskraber, der skal skrabe alle spalter mindst 
hver anden time. Det reducerer ifølge FarmTest Kvæg nr. 21 ammoniakemissionen med 
20 %. 
Den eksisterende kostald (1.1.2) er en sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ring-
kanal). Ved udvidelsen indsættes en robotskraber, der skal skrabe alle spalter mindst 
hver anden time. Det reducerer ifølge FarmTest Kvæg nr. 21 ammoniakemissionen med 
20 %. 
Den nye stald til kvier (1.1.5) er en sengestald med fast gulv, 2 % hældning og skrab-
ning hver anden time. Der er ikke noget BAT krav om etablering af et præfabrikeret 
drænet gulv hos kvierne. Der er derfor i IT-ansøgningssystemet foretaget en supplerende 
beregning uden et præfabrikeret drænet gulv hos kvierne. Kravet om BAT betyder, at 
ammoniakemissionen skal reduceres med 32 kg N/år mere end det beskyttelsesniveau, 
der er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsen, jf. bilag 1.3. 
 
Den tid hvor dyrene er udegående, bliver husdyrproduktionen i de pågældende måneder 
ikke medregnet i lugt- og ammoniakemissionen. Der er derfor stille vilkår om, at opdræt 
er udegående i de anførte perioder. 
 
Tabel 17. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøg-
ningssystemet 

 
 
Det fremgår af tabellen, at det generelle krav om reduktion af ammoniak fra stald og 
lager er opfyldt, og at ammoniakemissionen bliver reduceret med 434 kg N/år mere end 
kravet om 20 % reduktion af ammoniak fra stald og lager. 
 
Der stilles vilkår om skrabning af spalterne. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den anvendte teknologi giver tilstrækkelig effekt til at 
sikre 20 % ammoniakreduktion. 
 

7.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Produktionen på Duborgvej 10 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast gødning), 
som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.), der ved uhen-
sigtsmæssig behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet. 
 
På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udslip af 
luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). 
 
Som en følge af bekendtgørelsens (bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyr-
brug) beskyttelsesniveauer gælder for ammoniak et generelt reduktionskrav for godken-
delsespligtige husdyrbrug. Det indebærer, at der i forbindelse med alle miljøgodkendelser 
er fastsat et generelt standardkrav til reduktion af ammoniakemissionen fra stald og la-
ger. For ansøgninger indsendt i 2008 er kravet en 20 % reduktion. Der gælder dog for 
kvægproduktioner baseret på græsfodring, hvor minimum 40 % af grovfoderrationen er 
græs, at kravet om 16 % reduktion fortsat fastholdes efter  2007. Kravet vedrører alene 
reduktion af den forøgede emission, altså ammoniakemissionen fra selve udvidelsen, 
samt for stalde der renoveres. Det fremgår af ansøgningen, at dette reduktionskrav er 
overholdt. 
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Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte udvidelse vil give anledning til en meremis-
sion af ammoniak på 975 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved bliver 
på 3.555 kg N/år. 
 
Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et natur-
område belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssam-
mensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. Stor 
nælde, Blåtop og Vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og kon-
kurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtyper-
nes tilstand ændres. 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensæt-
ning. 
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i 
form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Naturarealer på ejendommen 
Følgende naturarealer har Aabenraa kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

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

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor en radius af 1 km fra 
anlægget (Duborgvej 10) 

 
Naturarealerne omfatter, to moser og tre enge. Arealerne er beskrevet under afsnittet 
”Naturbeskyttelseslovens § 3” nedenfor. 
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven, og i kommu-
neplanen for Aabenraa Kommune 2009 er flere af de besigtigede engarealer og mosen 
ved mark mart. 385 udpeget som ”naturområder”, og/eller ”områder med naturinteres-
ser”. Disse udpegninger betyder, at der er et stort naturpotentiale i området. Der er i 
denne godkendelse taget hensyn til udpegningen ved at etablere udyrkede bræmmer 
mellem naturlokaliteter og dyrkningsfladen. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 21 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2008. NOVANA, Faglig rapport nr. 761, 2010 og 
http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-modeller/Deposition/). 
 
Husdyrlovens § 7 
For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering 
med ammoniak må den luftbårne ammoniak deposition (nedfald) fra husdyrbrug til na-
turarealer omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. (lovbekendtgø-
relse nr. 1486 af 4.12.2009) ikke øges, hvis afstanden er mindre end 300 meter (buffer-
zone I). Er afstanden mellem anlæg og § 7-området mellem 300 meter og 1000 meter, 
må merbelastningen af ammoniak i naturområdet ikke overskride 0,3-0,7 kg N/ha/år 
(afhængig af antallet af andre husdyrbrug med mere end 75 DE, der ligger nærmere 
bruget og § 7 naturområdet end 1000 meter (bufferzone II)). 
 
De naturområder, der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., 
er: 
1) Højmose 
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2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesområder 
6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor in-
ternationale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og 
brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og be-
liggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forpligtet til at foreta-
ge en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at sikre natur-
områderne den fornødne beskyttelse. Vurderes det ikke at være tilfældet (kun i særlige 
tilfælde), kan kommunen stille forureningsbegrænsende vilkår, som rækker ud over 
ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
 

 
Kort 1 Beliggenhed af naturarealer omfattet af husdyrlovens §7 i forhold til ejendommens 
arealer og anlæg. 
 
Der ligger ingen naturområder indenfor 1000 meter fra anlægget, som er omfattet af 
Husdyrlovens § 7. 
 
§ 3 natur 
Jf. Husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ovennævnte ”§ 7-arealer”, som kan blive påvirket af 
ammoniakemissionen fra Duborgvej 10. 
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Desuden gælder det jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer 
ikke må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endeligt gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarea-
ler, at der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af 
husdyrbrug eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og 
der skal foretages en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uaccep-
tabel høj. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
 

 
Kort 2. Naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3,  
 
Nedenfor er gennemgået de arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i 
nærheden af ejendommens anlæg og/eller ligger i tilknytning til ejendommens udbring-
ningsarealer. (jf. kort 2). 
 
Område 1 
 
Mose Lokalitet 1 (27.04.2010) 
Naturtype/undertype Mose/Fattigkær 
Lokalitetsbeskrivelse Lokaliteten grænser op til Sønder Å, og 

udgør således de vandløbsnære arealer.  
Den del, der støder op til dyrkningsarealer 
tilhørende Duborgvej 10, ligger lavt i for-
hold til dyrkningsarealerne, og der er en 
stejl skrænt ned til mosen. Skrænten og 
den del af mosen, der ligger nærmest de 
dyrkede arealer, er meget gødskningspræ-
get (rester af udbragt gødning kunne kon-
stateres på besigtigelsestidspunktet). Den 
højest beliggende del af mosen er meget 
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tør og overdrevsagtig, ligesom den tilstø-
dende del af et tidligere – nu ryddet – 
skovstykke. De tørre dele (20 %) er noget 
tilgroet med bl.a. birk og brombær. Mark-
firben observeret. Naturtilstanden er ved 
besigtigelsen vurderet til at være mo-
derat (3). 

Lokalisering i forhold til anlæg Lokaliteten er beliggende ca. 4 km SSV for 
anlægget. 

Lokalisering i forhold til arealer Lokaliteten grænser mod syd op mod pro-
jekterede udbringningsarealer. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Ikke relevant grundet den store afstand til 
anlægget. 
 

N-tålegrænse 10-20 kg N/ha/år (fattigkær/hedemose). 
Baggrundsbelastningen i området er ca. 
20,5 kg N/ha/år. 

Betydning som levested for bilag IV-arter Der er på lokaliteten registreret markfir-
ben. Lokaliteten har næppe væsentlig be-
tydning som leve- eller ynglelokalitet for 
andre Bilag IV-arter.  

Natura 2000 område - 
Kommuneplan/regionplan Næringsstofberigede moser er ikke højt 

prioriteret. 
Fredning - 
 

 
Oversigt over beliggenheden af Mose nr. Lokalitet 1. 
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Udsigt over lokalitetens vandrette flade ud mod Sønderå. 

 
Udsigt over del af den kuperede del af lokaliteten (ådalsskrænten). 
 
 
Område 2 
 
Eng Lokalitet 2 (11.05.2010). 
Naturtype/undertype Fersk eng 
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Lokalitetsbeskrivelse Fugtigt, tuet engareal, der græsses lejlig-
hedsvist. Ret artsfattig vegetation og stort 
set ingen urter. Lokaliteten er omgivet af 
levende hegn, der afskiller den fra de til-
grænsende dyrkningsarealer. Der er meget 
lyse-siv på lokaliteten. Nogle få mindre 
områder er vanddækket. 
Naturtilstanden er ved besigtigelsen 
vurderet til at være moderat (3). 

Lokalisering i forhold til anlæg Lokaliteten er beliggende ca. 250 meter 
SSØ for anlægget. 

Lokalisering i forhold til arealer Lokaliteten grænser op til projekterede 
udbringningsarealer. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Ej relevant for enge. 

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i 
området er 21.4 kg N/ha/år. 

Betydning som levested for bilag IV-arter Lokaliteten vurderes at have begrænset 
betydning for Bilag IV-arter. 

Natura 2000 område - 
Kommuneplan/regionplan Næringsstofberigede enge er ikke højt prio-

riteret. 
Fredning - 
 

 
Oversigt over beliggenheden af engen Lokalitet 2. 
 



 

 

Udsigt over lokaliteten. 
 
 
Område 3 
 
Eng Lokalitet 3 (11.05.2010).
Naturtype/undertype 
Lokalitetsbeskrivelse 

Lokalisering i forhold til anlæg

Lokalisering i forhold til arealer

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition)
N-tålegrænse 

Betydning som levested for bilag IV

Natura 2000 område 
Kommuneplan/regionplan 

Eng Lokalitet 3 (11.05.2010). 
Fersk eng 
Lokaliteten består af to dele, dels en tør, 
kulturpræget del og dels en del, der er l
vereliggende og mere fugtig med tuet 
overflade. Lokaliteten græsses af og til, og 
kreaturerne tilskudsfodres. Arealet støder 
på den ene side op til Terkelsbøl Å, mens 
der er brede levende h
sider. Vegetationen rummer flere naturt
pekarakteristiske arter, men også flere 
kulturarter. Naturtilstanden er bedst i den 
tuede, mest artsrige del af lokaliteten.
Naturtilstanden er ved besigtigelsen 
vurderet til at være moderat (3).

Lokalisering i forhold til anlæg Lokaliteten er beliggende ca. 100 meter V 
for anlægget. 

Lokalisering i forhold til arealer Lokaliteten grænser mod nordvest op til 
dyrkede arealer, men er adskilt fra disse af 
et levende hegn. Lokaliteten grænser ikke 
op til projekterede udbringningsarealer.

(merdeposition og totaldeposition) 
Ej relevant for enge. 

15-25 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i 
området er 21,4 kg N/ha/år.

Betydning som levested for bilag IV-arter Lokaliteten vurderes at have begrænset 
betydning for Bilag IV-
- 
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af to dele, dels en tør, 
kulturpræget del og dels en del, der er la-
vereliggende og mere fugtig med tuet 

flade. Lokaliteten græsses af og til, og 
kreaturerne tilskudsfodres. Arealet støder 
på den ene side op til Terkelsbøl Å, mens 
der er brede levende hegn på de andre 
sider. Vegetationen rummer flere naturty-
pekarakteristiske arter, men også flere 
kulturarter. Naturtilstanden er bedst i den 
tuede, mest artsrige del af lokaliteten. 

er ved besigtigelsen 
vurderet til at være moderat (3). 

n er beliggende ca. 100 meter V 

Lokaliteten grænser mod nordvest op til 
dyrkede arealer, men er adskilt fra disse af 
et levende hegn. Lokaliteten grænser ikke 
op til projekterede udbringningsarealer. 

25 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i 
området er 21,4 kg N/ha/år. 
Lokaliteten vurderes at have begrænset 

-arter. 

Næringsstofberigede enge er ikke højt prio-
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riteret. 
Fredning - 
 
 
 

 
Oversigt over beliggenheden af Eng nr. Lokalitet 3. 
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Lokaliteten set fra vest i retning mod anlægget (øst). 
 

 
Lokaliteten set fra øst i retning mod nordvest. 
 
 
Område 4 
 
Eng Lokalitet 4 (11.05.2010). 
Naturtype/undertype Fersk eng 
Lokalitetsbeskrivelse Lokaliteten er et engareal syd for Terkels-

bøl Å og er som sådan en del af de ånære 
arealer. På de sider, der ikke støder op til 
åen, ligger der dyrkede omdriftsarealer. 
Arealet afgræsses om sommeren af hobby-
kvæg. Lokaliteten varierer fra fugtig til tør. 
Vegetationen ret jævn, hist og her dog 
med tuet struktur. Lokaliteten er tydeligt 
kulturpåvirket, men huser til trods herfor 
rester af en naturtypekarakteristisk vege-
tation. 
Naturtilstanden er ved besigtigelsen 
vurderet til at være moderat (3). 

Lokalisering i forhold til anlæg Lokaliteten er beliggende ca. 1,8 km NNØ 
for anlægget. 

Lokalisering i forhold til arealer Lokaliteten grænser mod nord op til Ter-
kelsbøl Å og mod syd til dyrkede arealer. 
Lokaliteten grænser ikke op til projektere-
de udbringningsarealer. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Ej relevant for enge. 

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i 
området er 21,3 kg N/ha/år. 

Betydning som levested for bilag IV-arter Lokaliteten vurderes at have begrænset 
betydning for Bilag IV-arter. 
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Natura 2000 område - 
Kommuneplan/regionplan Næringsstofberigede enge er ikke højt prio-

riteret. 
 
 

 
Oversigt over beliggenheden af Eng nr. Lokalitet 4. 
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Område 5 
 
Mose Lokalitet 1 (27.04.2010) 
Naturtype/undertype Mose/Fattigkær 
Lokalitetsbeskrivelse 

Mindre mose midt i dyrket mark. Der er 
sket delvis opfyldning. Der ligger 
jordbunker, og der er skarpe ter-
rænfald ned til mosens oprindelige 
overflade. Mosen er næringsberi-
get. Ved besigtigelsen blev bl.a. 
fundet enkelte arter der er typiske 
i fattigkær – Kragefod, Alm star, 
Næb-star, Kær-tidsel, Kær-snerre. 

Naturtilstanden er ved besigtigelsen 
vurderet til at være ringe (4) pga. nø-
ringsberigelse op opfyldnig. 

Lokalisering i forhold til anlæg Lokaliteten er beliggende ca. 750 m SØ for 
anlægget. 

Lokalisering i forhold til arealer Lokaliteten grænser op mod mark 23-0 
N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Ej relevant grundet tilstanden. 

N-tålegrænse 10-20 kg N/ha/år (fattigkær/hedemose). 
Baggrundsbelastningen i området er ca. 
20,5 kg N/ha/år. 

Betydning som levested for bilag IV-arter LLokaliteten kan være potentielt leve- eller 
ynglelokalitet for Bilag IV-arter - padder.  

Natura 2000 område - 
Kommuneplan/regionplan Næringsstofberigede moser er ikke højt 

prioriteret. 
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Mose 5 
 
Overordnet vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
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Det er for samtlige 5 naturlokaliteter i projektområdet vurderet, at merbelastningen med 
luftbåren kvælstof (ammoniak) vil være uden eller med ringe negativ indflydelse på na-
turtilstanden. 
 
Det er til gengæld vurderingen, at alle lokaliteterne er påvirkede af den næringsstofbe-
lastning, der stammer fra de tilgrænsende dyrkede arealer, hvad enten der er tale om 
overfladeafstrømning fra de omgivende arealer, eller der er tale om diffus udsivning af 
næringsberiget vand fra omgivelserne. 
 
Det skal dog nævnes, at det for samtlige lokaliteterne gælder, at enhver merbelastning 
med luftbåren kvælstof betyder et skridt i retning bort fra god naturtilstand. Det samme 
gælder i relation til den merbelastning, der måtte følge af eventuel ændret arealanven-
delse. 
 
Moser 
Der er registreret og besigtiget 2 moser inden for projektområdet, og de er vurderet til at 
have naturtilstanden ”moderat” og ”ringe”. 
 
Det generelle problem for moserne er høj næringsstofbelastning fra atmosfæren og fra 
omgivelserne (dyrkede arealer) i forening med afvanding og udtørring. Den generelt dår-
lige naturtilstand betyder, at den projekterede merbelastning med luftbåren kvælstof 
(ammoniak) ikke vurderes at få nogen synlig negativ effekt på lokaliteternes naturtil-
stand, idet denne allerede er stærkt påvirket (forringet).  
 
Begge moserne i projektområdet befinder sig i umiddelbar fysisk kontakt med dyrkede 
arealer. Det vil derfor være til gavn for naturkvaliteten, hvis der etableres udyrkede 
bræmmer til beskyttelse mod overfladeafstrømning af næringsstoffer fra de dyrkede are-
aler og til generel beskyttelse mod de negative påvirkninger, der kan være forbundet 
med dyrkning helt op til lokaliteternes rand. Randen defineres her som den yderste kant 
af lokaliteten, hvor mosevegetationen/fugtigheden kan konstateres. Det vurderes, at 2 m 
bræmme er tilstrækkeligt på mark 23-0, idet der ikke er noget fald mod mosen, mens 
der skal etableres 5 m bræmme på mark matr. 385 grundet faldet ned mod lokaliteten 
samt forekomsten af markfirben og udpegningen som ”naturområde”. 
Etableres en dyrkningsfri bræmme ikke, vil randen af moserne med stor sandsynlighed 
kunne blive negativt påvirket af såvel overfladeafstrømning af næringsstoffer som følge 
af aktiviteterne på de dyrkede arealer. 
 
Enge 
Der er i projektområdet registreret og undersøgt tre enge, der alle er vurderet til at have 
naturtilstanden ”moderat”. Engen som naturtype betragtet modtager næringsstofbelast-
ningen i form af dels atmosfærisk deposition og dels diffus tilsivning med grundvandet. 
Hertil kommer bevidst gødskning. Hovedparten af engene er udpeget som ”naturområde” 
og/eller ”område med naturinteresser”. 
 
Da den samlede belastning allerede ligger højt i forhold til tålegrænsen, er det vurderin-
gen, at den beskedne luftbårne merbelastning fra projektet ikke vil påføre engene nogen 
synlig negativ effekt. 
 
Flere af projektområdets enge ligger i nærkontakt med dyrkede arealer, hvorfor det vil 
være til gavn for naturtilstanden på engene, at disse adskilles fra dyrkede arealer af en 
dyrkningsfri bræmme. Findes en sådan ikke, vil randen af engene med stor sandsynlig-
hed kunne blive negativt påvirket af såvel overfladeafstrømning af næringsstoffer som af 
aktiviteterne på de dyrkede arealer. Det vurderes, at 2 m bræmme er tilstrækkeligt til at 
beskytte engene mod skadelige påvirkninger og leve op til udpegningerne som ”naturom-
råde” og/eller ”område med naturinteresser”, idet der ikke er noget fald mod engene. 
 
Vandhuller 
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Der findes et lille vandhul beskyttet efter §3 beliggende på aftaleareal Obj-93 Manfred 
Schmidt. Vandhullet er noget tilgroet og uden den store naturværdi. Yderligere holdes 
der god afstand til vandhullet ved markarbejde. Vandhullet behandles ikke yderligere. 
 
Vandløb 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit 8. Som yderligere beskyttelse stil-
les som vilkår, at der skal etableres og opretholdes 2 m udyrket bræmme langs alle åbne 
vandløb og grøfter for at undgå skader og miljøbelastning af vandløbets krone samt for 
at understøtte udpegningerne ”naturområde” og/eller ”område med naturinteresser”, jf. 
vilkår 58. 
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a., at produktionen ikke medfører negati-
ve påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internatio-
nale naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV 
må ikke forringes. 
 
Det nærmeste Natura 2000 område er EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 62 Tinglev Sø og 
Mose, der er en del af Naturområde nr. 98: Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl 
Mose beliggende ca. 3,2 km øst for ejendommen. 
Der er ikke foretaget en beregning af kvælstofdeposition, idet det er vurderet, at ejen-
dommens anlæg på grund af den store afstand ikke vil påvirke Natura 2000-området.  
 
Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 8.6. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Miljøgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens afsnit 
4.1 (se bilag 1). Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af oversigtskort herunder. 
Alle udbringningsarealer ligger i Aabenraa Kommune. 
 
Udbringningsarealer er vist på hhv. kort 1 og 2. 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 158,66 ha udbringningsarealer, 
heraf ejer ansøger 112,91 ha, og de resterende 54,1 ha er forpagtede arealer. Der er 
udtaget 1,4 ha eng (mark 24-1) samt det areal, der bygges på. 
 
Derudover er der for at kunne opfylde harmonikravet lavet aftale om overførsel af hus-
dyrgødning til i alt 96,66 ha. Aftalearealerne er fordelt på 3 modtagere, som modtager 
kvæggylle. 
 
Tabel 18. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt gylleaftaler 
Ejede arealer  

Navn Adresse Udbringningsareal 
ha 

Antal DE og 
Gødningstype 

Jouke Hijlkema 
Duborgvej 10 
6360 Tinglev 

112,91 
29,73 DE 
Dybstrøelse 

   
312,22 DE 
Kvæggylle 

Forpagtede arealer  

Navn Adresse 
Udbringningsareal 

ha 
 

 
Karlsvråvej 3 
6372 Bylderup Bov 20,8  

 Løgumklostervej 5 
6372 Bylderup Bov 

29,5  

 
Løgumklostervej 15 
6372 Bylderup Bov 

3,8  

Gylleaftale   

Navn Adresse 
Udbringningsareal 

ha 
 

Tommi Nissen 
Løgumklostervej 15 
6360 Tinglev 7,3 

9,5 DE 
Kvæggylle 

Manfred Schmidt 
Saksborgvej 37 
6360 Tinglev 75,0 

127,5 DE 
Kvæggylle 

Jens Ove Holm 
Klovtoft Maskinstation 

Rangstrupvej 3 
6534 Agerskov 

14,36 20,0 DE 
Kvæggylle 

I alt  96,66 157 DE 
 
Ejendommen Duborgvej 10, 6360 Tinglev producerer efter udvidelsen samlet 501,07 DE 
husdyrgødning og der modtages ikke husdyrgødning fra andre bedrifter. 157 DE afsættes 
til gylleaftaler til Tommi Nissen, Løgumklostervej 15, 6360 Tinglev, Manfred Schmidt, 
Saksborgvej 37, 6360 Tinglev og Jens Ove Holm, Rangstrupvej 3, 6534 Agerskov. Gylle-
aftalerne med Tommi Nissen og Jens Ove Holm kan belægges med 1,4 DE/ha, mens gyl-
leaftalen med for Manfred Schmidt kan belægges med 1,7 DE/ha. 
 
Tilsammen udgør aftalearealerne 96,66 ha. Ingen aftalearealer ligger indenfor nitrat- og 
fosforklasse 1, 2 eller 3, eller indenfor nitratfølsomt indvindingsområde. 
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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  
vandhuller på aftalearealerne, som udløser krav om ekstra bræmmer. Vandløbene, der 
støder op til aftalearealerne, er i forvejen omfattet af vandløbslovens krav om to meter 
bræmmer, hvorfor der ikke stilles vilkår om dette. 
 
Det ejede/forpagtede harmoniareal er 158,66 ha til udbringning af 343,01 DE med 
30.644 kg N og 5.017 kg P fra Duborgvej 10, 6360 Tinglev. Andelen af dybstrøelse er 
29,73 DE. Der udbringes 2,16 DE/ha. 
 
På alle ejede og forpagtede arealer er anvendt referencesædskifte K12, da bedriften sø-
ger under ordningen med 2,3 DE/ha, hvorved sædskiftet låst er i det digitale ansøgnings-
skema. Ingen ejede eller forpagtede arealer ligger indenfor nitrat- og fosforklasse 1, 2 
eller 3, eller indenfor nitratfølsomt indvindingsområde. 
 
Der afsættes 1,06 DE som græsning uden for udbringningsarealet. 
 
Jordbund og dræning 
På alle udbringningsarealer er jordbundstypen grovsandet jord (JB1), mark 1-0, 2-0, 3,0 
og 8-0 er drænede. 
 
Lavbundsarealer 
En del af mark 8-0 er lavbundsarealer, der ikke er omfattet af okkerklasser. Andre ud-
bringningsarealer (Obj-83 Tommi Nissen, Obj-84 Tommi Nissen, 10-1, 6-1, 24-0 samt 
Matr. 385) grænser op til lavbundsarealer, der ikke er omfattet af okkerklasse. 
 
Okkerforurening er et problem i de vestløbende sønderjyske vandløb. Problemet skyldes 
udvaskning af jernforbindelser i jorden i forbindelse med dræning af landbrugsarealer og 
tidligere tiders reguleringer (udretning) af vandløbene for at forbedre afvandingen. Ok-
kerudvaskningen finder især sted i vinterhalvåret, og lokalt kan der ske okkerforurening 
ved oprensning af grøfter og vandløb eller rensning (spuling) af drænsystemer. Uddyb-
ning af vandløb og grøfter forøger okkerudvaskningen og er sammen med intensivering 
af grødeskæring ikke ønskelig, hvor vandløbet ligger i ”Naturområder” eller ”Områder 
med naturinteresser” (udpegninger i Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune). 
 
Ingen af udbringningsarealerne ligger indenfor område udpeget som ”VMPII-lavbunds-
arealer” eller ”Øvrige lavbundsarealer”. 
VMPII-lavbundsarealer er potentielt egnede som vådområder og vurderes at kunne gen-
oprettes som vådområder med henblik på at kunne tilbageholde kvælstof. På ”Øvrige 
lavbundsarealer” kan der ved vandstandshævning genskabes områder med stor natur- 
og miljømæssig værdi. Udpegningen af lavbundsarealer har ingen betydning for, om om-
råderne fortsat kan drives jordbrugsmæssigt eller for mulighederne for at opføre nødven-
dige landbrugsbygninger. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Der er følgende arealer, der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”, Mark 5-0 
samt aftalearealerne Obj-94 Manfred Schmidt og Obj-88 Manfred Schmidt. 
 
Ca. 400 m nordøst for ejendommen ligger et beskyttet sten- eller jorddige. 
 
Ændringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa 
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sårbare. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at udbringningsarealet på 158,66 ha ejede/forpagtede og 
96,66 ha aftalearealer harmonerer med husdyrholdet og er tilstrækkeligt til at opfylde 
harmonikravene. 
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8.1.1 Arealanvendelse 

Redegørelse 
Husdyrbruget er omfattet af reglerne omkring sædskifte m.m. for ejendomme, hvor der 
må udbringes 2,3 dyreenheder per ha jf. husdyrbekendtgørelsen. 
Referencesædskiftet er K12 med 14 % lovpligtige efterafgrøder og 65 - 95 % af sædskif-
tet med græs eller kløvergræs. 
 
I den fremtidige drift vil der ligeledes blive anvendt et sædskifte svarende til K12. Da der 
i ansøgningen for alle marker er valgt samme standard- og referencesædskifte, stilles der 
ikke vilkår til sædskifte. K12-sædskiftet er dog en af forudsætningerne for at måtte ud-
ringe 2,3 DE/ha. 
 
Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer skal det nedbringes hurtigst 
muligt og inden 6 timer. 
 
Al udbringning på græs og sort jord skal ske ved nedfældning fra 1. januar 2011. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sædskiftekravene er overholdt og følger gældende lov. 
 

8.1.2 Aftalearealer 

Det skal vurderes, om aftalearealerne kræver separat godkendelse efter § 16 i ”Lov om 
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug”. 
 
For arealer, som ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde, stilles særlige krav til 
beskyttelse mod nedsivning af nitrat til grundvand, og her udløses en § 16 arealgodken-
delse. 
 
Ligger aftalearealerne ikke i nitratfølsomt indvindingsområde, skal det vurderes, om 
arealernes sårbarhed i forhold til natur og overfladevand kræver en særlig beskyttelse, 
der rækker udover den generelle lovgivnings rammer. Er det tilfældet, udløses en § 16 
arealgodkendelse. 
 
Redegørelse 
Arealernes beliggenhed i forhold til beskyttet natur og nitratfølsomt indvindingsområde 
kan ses herunder. 
 
Beliggenhed af aftalearealer i forhold til beskyttet natur m.m er vist på kort 2. Her frem-
går det, at der ikke er naturarealer ifm. aftalearealerne, der kræver beskyttelse eller lig-
nende hensyn. 
 
Arealerne ligger ikke i nitratfølsomt indvindingsområde og skal derfor ikke arealgodken-
des særskilt, med mindre det vurderes, at arealernes robusthed i forhold til natur og 
overfladevand kræver en særlig beskyttelse, som medfører vilkår. 
 
Udskiftning af aftalearealer kan ikke ske uden tilladelse fra Aabenraa Kommune 
 
Vurdering 
Det vurderes, at ansøgningens aftalearealer ikke kræver godkendelse efter husdyrlovens 
§ 16 godkendelse, idet ingen af aftalearealerne ligger inden for eller i umiddelbar nærhed 
af natur, indvindingsområder eller andre næringsstoffølsomme udpegninger. 
 

8.2 Beskyttet natur 
Foruden påvirkningen med ammoniak fra husdyrbrugets anlæg kan naturen også påvir-
kes fra ejendommens udbringningsarealer. Det kan f.eks. være påvirkning af tilstødende 
naturarealer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning pga. tilførsel af nærings-
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stoffer gennem diffusion i jordfasen, atmosfærisk deposition eller overfladeafstrømning af 
næringsstoffer.  
 
Ifølge Miljøstyrelsen kan der ved udbringning ske påvirkninger på over 1 kg N/ha/år ved 
atmosfærisk afsætning i op til 100 m fra markkanten (jf. MST’s skrivelse ”Bilag til notat 
om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 
2009”). Af Miljøstyrelsen vurderes det ikke muligt for kommunerne at beregne en rand-
påvirkning af udbragt husdyrgødning ved udvaskning af kvælstof og fosfor. Det vil dog 
være muligt at foretage en konkret vurdering af risikoen for overfladeafstrømning. Vur-
deres risikoen stor, kan der fastsættes krav om bræmmer eller lignende. 
 
Der er et lovkrav om nedfældning af flydende husdyrgødning på alle arealer, som ligger 
indenfor 1000 m fra et § 7-område, såfremt udbringningen sker på sort jord eller græs-
marker. Fra 1. januar 2011 gælder kravet om nedfældning på alle arealer med sort jord 
eller græsmarker uanset beliggenhed. 
 
Redegørelse 
For overskuelighedens skyld er alle naturarealer beskrevet samlet i afsnit 7.8. 
 
Beliggenhed af beskyttet natur, beskyttede vandløb og udbringningsarealer samt hvilke 
naturarealer, der er besigtiget er vist på kort 1 . 
 
Udbringningsarealerne ligger temmelig spredt. Ingen af ejendommens ejede eller forpag-
tede arealer ligger helt eller delvist i opland til målsatte søer. Men en del af arealerne 
(mark 1-0, 6-1, 8-0, 10-1, 13,0,1000-0, Matr. 385 samt Obj-83 Tommi Nissen) grænser 
direkte op til vandløb, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 (jf. kort X). 
Ingen af udbringningsarealerne skråner stejlt ned mod vandløbene. 
 
Mod nord afvander mark 1000-0 via Hel 02, der er af ringe biologisk værdi, til Surbæk, 
som er B2 målsat. Surbæk afvander via Vidå til Vadehavet. Omkring bedriftens bygnin-
ger afvander udbringningsarealerne til Terkelbøl Å, der er B1 målsat og til Uge Bæk, der 
er B2 målsat. Begge vandløb afvander via Vidå til Vadehavet. Mod syd afvander udbring-
ningsarealerne til Sønderå, der er B2 målsat. Sønderå afvander via Vidå til Vadehavet. 
 
Målsætningerne er ifølge Regionplan/kommuneplan 2005 fra Sønderjyllands Amt nu 
Landsplandirektiver.  
Jf. Regionplan/kommuneplanen må vandløbene ikke anvendes til formål, der hindrer 
fastholdelse eller opnåelse af de fastsatte målsætninger. For alle målsatte vandløb er der 
i regionplan/kommuneplanen fastsat krav til vand- og vandløbskvaliteten. 
 
Vandhuller 
Der findes ikke vandhuller med naturværdi på nogen af bedriftens udspredningsarealer.  
 
Moser 
Der ligger en mose ca. 680 meter sydvest fra anlægget. Mosen vurderes generelt som 
værende næringsberigede med en naturtilstand som ringe-moderat i forhold til referen-
cetilstanden for naturtypen mose. Vegetationen i mosen består i overvejende grad af 
næringstolerante arter, der er begunstiget af næringstilførsel via luft og overfladevand. 
 
Enge 
Der ligger flere § 3 beskyttet enge indenfor 1000 meter fra anlægget. To af dem er detal-
jeret beskrevet i kapitel 7.8. De øvrige engarealer svarer til de besigtigede naturområder 
eller har ringe naturværdi.  
 
Vandløb og målsatte søer 
Vandløbene er følsomme overfor øget udledning og tilførsel af sand og næringsstoffer fra 
omkringliggende landbrugsarealer. Generelt er vandløbene præget af tidligere regulering, 
hårdhændet vedligeholdelse og okker.  
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For at sikre de beskyttede vandløb mod øget udvaskning af næringsstoffer, overfladeaf-
strømning af gødning og næringsstoffer samt øget sandvandring, som vil påvirke eksem-
pelvis laks og snæbels (bilag IV-art) leve- og ynglesteder blandt andet ved tilsanding af 
gydegrus, dels for at sikre anvendeligheden af vandløb som spredningskorridorer for om-
rådets dyre- og planteliv, samt for at sikre leve- og rastesteder for bilag IV-arter (herun-
der eksempelvis padder) samt til beskyttelse af habitatområdet Vadehavet, stilles der 
vilkår om 2 meter dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræmmer langs de beskyttede 
vandløb, der grænser op til ejendommens udbringningsarealer og som ikke i forvejen er 
pålagt 2 meter bræmmer jf. vandløbslovens § 69. 
 
Vurdering 
Der er kommunens vurdering, at landbrugsdrift, herunder udspredning af gylle i sædvan-
ligt omfang og efter gældende regler på de vandløbs- og sønære arealer, ikke vil resulte-
re i en ændret påvirkning af flora og fauna i de aktuelle vandløb og søer. Sekundære ef-
fekter som eksempelvis øget udvaskning af næringssalte vurderes ikke at have betydning 
for vandløbsmiljøet, idet næringssaltene transporteres videre til fjordområderne. Den 
ansøgte, fremtidige drift på ejendommen, og på bedriftens udbringningsarealer, vurderes 
ikke være i modstrid med regionplan/kommuneplanens vandløbsmålsætninger og natur-
beskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper. 
 
Øvrig natur er beskrevet og vurderet i afsnit 7.8. 
  

8.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriften har ingen udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder, og alle arealer ligger inden for et område med almindelige drikkevandsin-
teresser. 
 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af det beskrevne og de stillede vilkår, at der 
ikke er behov for yderligere grundvandsbeskyttelse. 
 

 
Kort 3. Placering af udbringningsarealer i forhold til nitratfølsomt indvindingsopland. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af beregningen i ansøgningssystemet, at kra-
vet om ingen merbelastning af nitrat til grundvand i eftersituationen (ansøgt drift) er 
overholdt. 
 

8.4 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten føres til vand-
løb eller søer. På drænede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på 
udrænede arealer, hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet (DMU faglig rap-
port nr. 616, 2007 - Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt 
grundlag for et nationalt kort). Når kvælstoffet er nået ud i vandløbene, er reduktionen 
meget lav, ca. 2 %. Dvs. at størstedelen af den kvælstof, der føres til vandløb, ender i 
havet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for 
Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). Føres vandet gennem søer, sker der en 
yderligere reduktion på gennemsnitlig 400 kg N/ha søbund. 
 
Når nitrat kommer ud i vandmiljøet, påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealerne afvander via Surbæk, Terkelsbøl Bæk og Uge Bæk til Sønderåsy-
stemet og videre til Vidå, Rudbøl Sø og Vadehavet. Sønderåen er målsat B2 – dvs. lakse-
fiskevand, der skal fungere som opvækst og opholdsområde for ørred og andre laksefisk. 
Målsætningen tager sigte mod at beskytte og ophjælpe den alsidige flora og fauna, som 
naturligt er tilknyttet denne type vandløb.  
 
Sønderåen og mindre tilløb er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsæn-
dring. 
 
Ingen af bedriftens udbringningsarealer eller aftalearealer ligger indenfor områder, der er 
udpeget som nitratklasse 1, 2 eller 3. Der er således i henhold til lovgivningens beskyt-
telsesniveau for nitrat til overfladevand ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbring-
ningsarealerne. 
 
Arealerne ligger i et område, hvor N-reduktionsprocenten i jordbunden er mellem 76 og 
100 procent, dvs. at 76-100 % af det udledte kvælstof i jorden vil blive nedbrudt/fjernet 
fra jorden, før det ender i overfladevandsrecipienten. 
Der er i ansøgningssystemet beregnet en udvaskning af N til overfladevand på 63,70 kg 
N/ha/år. Med det høje reduktionspotentiale i området betyder det, at der reelt vil udva-
skes maksimalt 15,29 kg N/ha/år.  
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Udledning af N i nudrift er efter korrektion for reduktionspotentiale på 14,45 kg N/ha/år 
(60,2 kg N/ha/år * (1-0,76). Dvs. at der efter udvidelsen årligt udledes ca. 0,84 kg N 
mere per ha end i nudriften. Totalt betyder det en merudledning på ca. 133,59 kg N/år til 
overfladevand.  
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 158,66 ha ejet areal (og 96,66 ha aftale-
areal). Mark 1-0, 2-0, 3-0 og 8-0 er drænede.  
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, re-
duktionspotentialet er højt, og arealerne afvander til et Natura 2000 område (Vadeha-
vet), som ikke afkaster nitratklasser. Vurdering af næringsstoffer i forhold til Vadeha-
vet/Natura 2000 vandområder findes i afsnit 8.6. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
 
Da det vurderes, at der ikke sker forøget udvaskning af kvælstof fra udbringningsarealer 
i forhold til før-situationen og med henvisning til afsnittet om ”Beskyttet natur” – ”Vand-
løb og målsatte søer”, vurderes det, at beskyttede vandløb og søer ikke vil ændre til-
stand i negativ retning på baggrund af udvidelsen af produktionen på Duborgvej 10. 
 
Da berørte vandløb ikke vurderes at blive direkte påvirket af udbringningsarealerne, ef-
tersom der findes eller etableres 2 m bræmmer langs alle åbne vandløb og grøfter på 
strækninger med udspredningsarealer, og da manglende opfyldelse af målsætningen i 
vandløbende ikke skyldes udledning af næringsstoffer, er der således ikke grundlag for at 
stille yderligere vilkår til begrænsning af kvælstofudvaskningen. 
 
Desuden vurderes, at vilkårene i afsnittene om beskyttet natur (afsnit 7.8 og 8.2) er til-
strækkelige til at sikre øvrige vandhuller og naturarealer mod næringsstoffer fra overfla-
devand. 
 
I beregningen af udvaskning er forudsat, at gødningsmængderne i ansøgt drift fasthol-
des. Dybstrøelse har en højere nitratudvaskning end gylle, fordi udnyttelsesgraden af 
dybstrøelse er 45 %, mens den for kvæggylle er 70 %. Forudsætningen for beregninger-
ne på udvaskning af nitrat vil ikke være overholdt, hvis der udbringes mere dybstrøelse 
end det, der fremgår af ansøgningen. Dvs. for at sikre, at der ikke sker en forøget ud-
vaskning stilles vilkår om, at der højest må produceres og udbringes en mængde 
dybstrøelse svarende til det ansøgte 29,73 DE (2887 Kg N/år, 353 Kg P/år). 
 

8.5 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande 
Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs 
vandløb og fra drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens P-tal (mængden af opløst 
fosfor i jordvandet) er højt, kan der være et stort fosfortab. Humusjords evne til at binde 
fosfor er særlig dårlig, mens jern i oxideret form kan binde fosfor. Derfor er risikoen for 
udvaskning af fosfor stor på lavbundsarealer bestående af humusjord med begrænset 
jernindhold, dvs. på lavbundsarealer som ikke er omfattet af okkerklasse I. 
 
I Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug af 31.03 2009 er der 
fastsat beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud gældende kun for husdyrbrugs-
projekter med udbringningsarealer, der afvander til Natura 2000 vandområder, som er 
overbelastet med fosfor. 
Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfatter ikke oplandene til Natura 
2000 søtyper, som klassificeres som sårbare recipienter. 
 
Kravet til fosforoverskud på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som af-
vander til Natura 2000 vandområder overbelastet med fosfor, afhænger af jordtype, 
dræningsforhold og fosfortal. Der stilles krav til fosforoverskud på drænede lerjorder og 
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lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder. Fosforoverskud må ikke 
øges på lavbundsarealer, der er drænede/grøftede, og som ikke har et højt indhold af 
jern. 
Der stilles ikke krav til fosforoverskud, hvis der i den ansøgte situation kan dokumenteres 
fosforbalance for husdyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor 
i handelsgødning. 
 
De øvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura 
2000 vandområde, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne. 
 
Vadehavet er i henhold til lovgivningen udpeget som mindre sårbart overfor fosfor. I op-
landet hertil er harmonikravet således alene beskyttelsesniveau for P-overskud. 
 
I forhold til sårbare naturområder med særlig lokal eller regional værdi (f. eks. målsatte 
søer, grusgravssøer, fjorde) udenfor Natura 2000 områder kan kommunen, hvis det vur-
deres nødvendigt, skærpe beskyttelsen. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt 5014 kg fosfor til markerne i ansøgt drift. Ifølge ansøgningen får area-
lerne derved et fosfor overskud på 6,2 kg P/ha. 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt modtager 2396 kg fosfor fra be-
driften. 
 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til Vadehavet via Sønderå. Ingen af husdyr-
brugets udbringningsarealer er dermed beliggende i oplande til et Natura 2000, der i 
henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk er overbelastet med fosfor. Derfor skal der 
ikke, i henhold til lovgivningen, stilles krav til fosforoverskuddet på bedriften. 
 
Søer er sårbare overfor tilførsel af fosfor, og oftest er søer, der er overbelastede med 
fosfor, præget af masseopblomstringer af alger med uklart vand til følge. 
 
De fleste af arealerne er ikke drænede, men mark 1-0,2-0, 3-0 og 8-0 er drænede. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune finder ikke, at der i den konkrete sag er særlige forhold, som kan 
begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fos-
for til vandmiljøet. Bedriftens arealer er ikke hverken drænede, kuperede eller vandløbs-
nære og ligger ikke i opland til sårbare og målsatte søer. 
 

8.6 Natura 2000 
Redegørelse 
Bedriftens arealer ligger i oplandet til Uge Bæk/Grønå hhv. Sønderå, som afvander til 
Vidåsystemet. I Vidåsystemet er Sønderådalen udpeget som Natura 2000 område, der 
udgøres af habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og fugle-
beskyttelsesområde F63 Sønderådal. Sønderå leder videre ud i Vidåen og fuglebeskyttel-
sesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen samt Habitat- og Fuglebeskyt-
telsesområde F57 og H78 Vadehavet, samt Ramsarområde 27. 
 
Vadehavet er angivet som sårbart Natura 2000 område, jf. miljøstyrelsens kortværk. 
 
Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Be-
kendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007) vurderes i forhold til, om 
det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor nævnte habitat og fuglebeskyttelses-
områder. 
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Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H78 Vadehavet, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl 
Sø og Magisterkogen, Fuglebeskyttelsesområderne F63 Sønderådal, F60 Vidå, Tønder-
marsken og saltvandssøen, F57 Vadehavet og Ramsarområdet 27 indeholder følgende 
naturtyper og arter: 
 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• 3150 Næringsrig sø 
• 3260 Vandløb  

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• Snæbel 
• Flodlampret 
• Bæklampret 
• Dyndsmerling 
• Odder 

 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H78: 

• 1110 Sandbanke 

• 1130 Flodmunding 

• 1140 Vadeflade 

• 1150 Lagune 

• 1160 Bugt 

• 1170 Rev 

• 1310 Enårig strandengsvegetation 

• 1320 Vadegræssamfund 

• 1330 Strandeng 

• 2110 Forklit 

• 2120 Hvid klit 

• 2130 Grå/grøn klit 

• 2140 Klithede 

• 2160 Havtornklit 

• 2170 Grårisklit 

• 2180 Skovklit 

• 2190 Klitlavning 

 

• 2250 Enebærklit 

• 2310 Visse-indlandsklit 

• 2330 Græs-indlandsklit 

• 3130 Søbred med småurter 

• 3140 Kransnålalge-sø 

• 3150 Næringsrig sø 

• 3160 Brunvandet sø 

• 3260 Vandløb 

• 4010 Våd hede 

• 6210 Kalkoverdrev 

• 6230 Surt overdrev 

• 6410 Tidvis våd eng 

• 7150 Tørvelavning 

• 7230 Rigkær 

• 9190 Stilkege-krat 

• 91D0 Skovbevokset tørvemose 

 

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

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F63: 

• Mosehornugle 
• Rørdrum 
• Sortterne 
• Rørhøg 
• Hedehøg 

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 
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• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præste-
krave  

 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 

• Hvidklire 

• Rødben  

 

Flere af arterne og naturtyperne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder. 
F.eks. er snæbel i Vidåsystemet følsomme overfor sandvandring og næringsberigelse af 
vandløbet, idet det kan medføre en skadelig effekt på deres gydepladser, hvis iltindholdet 
nedsættes og bunden belægges med et slam/sandlag.  
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø, kan medføre en hurtigere tilgro-
ning af Magisterkog og Rudbøl Sø sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet, 
hvilket giver dårligere leveforhold for bl.a. rørdrum (basisanalyse for H90 og forslag til 
Natura 2000 plan). 
Rudbøl sø er A1 målsat, der er en målsætning med skærpede krav, som anvendes, hvis 
særlige naturværdier ønskes bevaret. Målsætningen er ikke opfyldt ifølge regionplan 
2005-2016 og udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1. 
 
Basisanalysen for F63 Sønderådal siger, at vandkvaliteten i Sønderåen gennem de sene-
ste årtier er forbedret, og vandkvaliteten og næringsbelastning anses ikke for at være en 
trussel mod fuglene på udpegningsgrundlaget (Forslag til Natura 2000-plan, Sønder Ådal, 
område nr. 101). 
 
Ifølge basisanalysen for H78 og F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at 
Vadehavet skal være et ”ikke næringsbelastet område” ikke opfyldt pga. de høje kvæl-
stofkoncentrationer. ”Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion 
af næringsbelastningen med 50 % for kvælstof og 80 % for fosfor i forhold til niveauet i 
begyndelsen af 1989-90, som oprindeligt fastlagt i vandmiljø-handlingsplanen. Dette mål 
er endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være 
nødvendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, natio-
nale og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbe-
lastning gennem en indsats overfor kilderne hertil” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 
2 (s. 37 og 39)). 
Ifølge hjemmesiden vandognatur.dk, under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadeha-
vet, beskrives de væsentligste trusler mod naturtyperne og arterne i området som væ-
rende bl.a. næringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding. 
I udkast til vandplan er tilstanden i Vadehavet angivet som moderat til dårlig, hvor Lister 
Dyb er angivet som ringe. Årsagen skyldes for højt indhold af klorofyl (næringsstoffer). 
For at opnå målopfyldelse kræves mindst at tilstanden er god. 
 
Ifølge Habitatdirektivets artikel 6 og vejledningen til denne, skal kommunen sikre, at 
planer og projekter hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter i 
kumulation (dvs. i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra 
allerede vedtagne planer, som ikke er realiserede) kan have en negativ påvirkning på de 
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arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare eller er til 
hindring, for at området kan opnå gunstig bevaringsstatus og en god tilstand. 
 
Aabenraa Kommune skal bemærke, at der jf. Miljømålsloven skal laves indsats- og hand-
leplaner for overfladevand, grundvand og Natura 2000 områder. 
Ved gennemførelse af den nødvendige indsats skal det sikres, at der opstår god natur- og 
miljøtilstand. I udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1 Kruså/Vidå og hovedopland 1.10 
Vadehavet forventes det, at tidsfristen for målopfyldelse udskydes til efter 2015 pga. 
usikkerhed og manglende viden. Fastlæggelse af indsatskrav udskydes derfor til Vand-
plan 2015. Der må dog ikke gives tilladelse til øget forurening, der kan være til hindring 
for opnåelse af god tilstand i vandmiljøet. 
 
Vurdering 
Kravene til N og P er overholdt med harmonikravet på 2,16 DE/ha (DE-reel), idet area-
lerne ikke afvander til et Natura 2000 område, der i henhold til miljøstyrelsens kortværk 
udløser N- og P-klasser. 
 
Kan projektet i sig selv påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt pga. udvaskning af 
næringsstoffer? 
Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. I udkastet til vandplanen for 
Vadehavet er oplandet til Lister Dyb (Vidå og Brede Å) opgivet til i alt 162.400 ha (inkl. 
oplandet i Tyskland). Duborgvej 10´s udbringningsarealer udgør 158,66 ha. Dvs. at ud-
bringningsarealerne udgør ca. 0,1 % af det samlede opland til Lister Dyb. 
Ifølge tal fra udkast til vandplanen er den gennemsnitlige udledning til Lister Dyb (i peri-
oden 2001-2005) 1727 tons N/år og 70,4* tons P/år (*er oplyst af Miljøcenter Ribe). 
Udledningen af nitrat fra Duborgvej 10 er beregnet til 2,4 tons pr. år (10,1 * (1-0,76).  
Fosfor udvaskningen fra Duborgvej 10 er ukendt, da der pt. ikke findes modeller, der kan 
beregne denne udvaskning. 
Nitratudledningen fra Duborgvej 10 udgør efter reduktion fra udbringningsarealer til reci-
pienten i alt 0,14 % af den samlede udledning til Lister Dyb. 
 
Det vurderes på den baggrund, at bedriften i sig selv ikke kan påvirke Natura 2000 
vandområdet væsentligt. 
 
Kan projektet i sammenhæng med andre projekter påvirke Natura 2000 områder væ-
sentligt pga. nitratudvaskning? 
Udbringningsarealerne til Duborgvej 10 er beliggende i ”Opland til sårbare Natura 2000 
områder”, der ifølge basisanalyserne er overbelastet med næringsstoffer. Arealerne har 
et N-reduktionspotentiale på 76-100 % (ifølge www.miljoeportal.dk). 
Et højt N-reduktionspotentiale betyder, at en stor del af de nedsivende kvælstofforbindel-
ser omdannes til luftformigt kvælstof eller bindes i jorden, inden de når grundvand eller 
vandløb, forudsat at arealerne ikke er afvandede og drænede. Er arealerne afvandede 
og/eller drænede er nitratreduktionen væsentlig mindre og udvaskningen dermed større. 
 
Selvom Duborgvej 10 ligger i opland til et sårbart Natura 2000 område (Vadehavet), 
vurderer Aabenraa Kommune, at de generelle harmoniregler sammen med et højt N-
reduktionspotentiale, let reduceret husdyrtryk i forhold til de maksimalt tilladte 2,3 DE, 
og med de nye dyreenhedsberegninger, der er trådt i kraft, samt husdyrlovens beskyttel-
sesniveauer, at udvaskningen af kvælstof og fosfor på sigt vil falde. I øvrigt viser under-
søgelser udført af Conterra, at der ikke er sket en signifikant stigning i antallet af DE i 
oplandet til Vadehavet i perioden fra 2001 til 2007. 
Dermed er det Aabenraa Kommunes vurdering, at udvidelsen på Duborgvej 10 ikke vil 
betyde en forringelse af Vadehavet eller de tilhørende habitat- og fuglebeskyttelsesområ-
der. 
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8.7 Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bi-
lag IV) 

I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
 
I det følgende vurderes forekomsten af de bilag IV arter, hvor projektområdet ligger in-
denfor eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer 
indenfor de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV, Faglig 
rapport fra DMU nr.635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i databa-
serne ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredelses-
område 
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
har haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere doku-
mentation for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet 
i Danmark.  
Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og 
skovbevoksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten fo-
rekommer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller til-
groning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning og øde-
læggelse af levestederne i omgivelserne. 
 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både 
før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Vandhuller-
ne i eller grænsende op til udbringningsarealerne skal være omgivet af dyrkningsfri 
bræmmer, målt fra vandhullets øverste kant (kronen). 
Kommunen vurderer, at dyknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer vil yde vandhuller-
ne beskyttelse mod næringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne 
skjul i den tid, yngelen forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af pro-
jektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse 
af bræmmer samt oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede 
vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. 
Bræmmer langs vandløb bruges af padder dels som spredningskorridorer og ledelinier 
mellem ynglesteder og dels som rasteområder udenfor yngletiden. Beskyttede vandløb 
skal derfor være omgivet af 2 meter udyrkede bræmmer for at sikre vandløbet som 
spredningskorridor og rasteområde for områdets padder og andre dyrearter. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Det er muligt at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre 
dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Da løvfrøen har været 
i betydelig fremgang igennem de sidste 10 år, vurderes den ikke truet i Danmark. Løv-
frøen yngler i mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lav-
vandede tidvise vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngleti-
den opholder løvfrøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 
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Projektområdet omfatter ikke umiddelbart løvfrøens udbredelsesområde. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, hvorfor den er vurderet ikke truet, dog er den fåtallig i Jylland vest for is-
randslinien. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand men kan uden for yngletiden 
opholde sig i dybere vandhuller og vandhuller med forurenet vand. På land kan den fin-
des nær vandhuller under væltede træer o.l. 
På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projekt-
områdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og 
yngel. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at gennem-
førelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at 
anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetin-
gelserne for arten. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Selv 
om markfirben fortsat synes at gå lidt tilbage, er der ikke dokumentation for en kraftig 
tilbagegang. Den vurderes derfor ikke truet i Danmark. Markfirbenet træffes på steder 
med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave, 
stengærder og på vej- eller jernbaneskråninger. 
Det vurderes at markfirben lever på flere af de besigtigede overdrev. Trusler mod arten 
er næringsberigelse af levesteder, der medfører øget tilgroning og tættere vegetation, 
der forringer yngle og rastemulighederne for markfirben. 
 
Hasselmus. Hasselmusen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Hasselmu-
sens levesteder er knyttet til en lagdelt og forskelligartet løvskov, rig på frø- og frugt-
sætning med en mangfoldig underskov bestående af forskellige urter og bærbuske. Has-
selmusen kræver stabile og uforstyrrede levesteder, og i Aabenraa Kommune er der kun 
registreret en bestand i Søgård Skov. Duborgvej 10 ligger ca. 17 km derfra. 
 
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. 
 
Grøn mosaikguldsmed. I Sønderjylland forekommer den lokalt bl.a. ved kanaler i Tøn-
dermarsken og omkring Tinglev Sø. Arten yngler kun i søer, damme og kanaler med fo-
rekomst af krebseklo i to meget forskellige typer af natur: 
 

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

• kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland, som ligger helt åbent og har et rigt 
planteliv. 
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Hunnen lægger æggene ved indboring i blade af krebseklo. 

Trusler imod arten er næringsberigelse og sløjfning af vandhuller, udsætning og fodring 
af fisk samt vandstandssænkning. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter 
som butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander, bjergsalamander og skrubtudse, der 
ikke er opført på Habitatdirektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse 
arter gælder de samme betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne ovenfor. 
Bjergsalamander er opført på den danske rødliste som sjælden og næsten truet. Rød-
listen er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sårbare 
eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige paddear-
ter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Danmark 
jf. den seneste revision af rødlisten i 2003-2008. Spidssnudet frø, butsnudet frø, løvfrø, 
løgfrø, grøn frø, skruptudse og stor – og lille vandsalamander er dog opført på gullisten 
1997 som opmærksomhedskrævende. Gullisten er en oversigt over plante- og dyrearter, 
der er i tilbagegang i Danmark. 
 
Blandt pattedyrene er både odder, hasselmus og ni flagermusarter fredede og opført på 
rødlisten fra 1997. Listen er under revision og opdatering mangler stadig. 
 
Grøn mosaikguldsmed er ligeledes fredet og rødlistet som næsten truet i Danmark jf. 
revision af rødlisten i 2003-2008.  
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og ud-
spredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekom-
mer i området. 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene i denne godkendelse overhol-
des, at driften af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der 
ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle leve-
steder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store 
træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske æn-
dringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter eller andre 
fredede eller rødlistede arter. Endvidere vil etablering af dyrkningsfri bræmmer forbedre 
vilkårene for flora og fauna i området. 
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9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT) / re-
nere teknologi 

Redegørelse 
Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder 
renere teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet1, hvoraf fremgår følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektiv teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for mil-
jøet som helhed. 
 
Kravet om BAT gælder for både eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der 
søges om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring. For krav til eksisterende 
dele af anlægget skal der fastsættes en rimelig frist til at opfylde BAT-krav, der fastsæt-
tes i en miljøgodkendelse foranlediget af en udvidelse eller ændring2. 
 
Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en virksomhedsty-
pe, bl.a. må anskues i forhold til virksomhedens størrelse, og om der er tale om en ny 
eller en bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands økonomiske 
forhold, der indgår i vurderingen. Fastlæggelse af BAT er generaliseret i den forstand, at 
vurderingen foretages i forhold til, hvad der i almindelighed er opnåeligt i den pågælden-
de industrisektor, jf. direktivets artikel 2, nr. 11. 
  
BAT skal i alle tilfælde anvendes med henblik på at nedbringe den samlede, miljømæssi-
ge belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor anvende teknik, der kan anses 
som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger ville være 
tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendt-
gørelsens bilag 3. Kravet om BAT kan således betyde, at næringsstoftab eller anden foru-
rening bringes ned under det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendtgø-
relsen3. Det bemærkes endvidere, at kravet om BAT er uafhængigt af, om produktionen 
vil påvirke særligt sårbare områder væsentligt eller ej. Hvis anvendelse af en BAT-teknik 
– f.eks. en gulvtype – bringer husdyrbrugets forurening under beskyttelsesniveauet i 
husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3 medfører dette ikke, at BAT-teknologier i andre hen-
seender f.eks. foderteknologier alene af denne grund kan fravælges.  
 

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

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

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

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

 
Redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af, om de teknologier, der er 
valgt inden for de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT. Gennemgangen skal 
omfatte både de eksisterende og nye dele af anlægget. Redegørelsen skal endvidere in-
deholde et resumé af de væsentligste eventuelle alternativer, som ansøger har under-
søgt. I den forbindelse skal det begrundes, hvorfor der eventuelt er fravalgt løsninger, 
der er miljømæssigt bedre. Såfremt der i en eksisterende stald ikke anvendes bedst til-
gængelige staldteknologier, skal der redegøres for, hvornår stalden vil blive renoveret, 
således at den kommer til at leve op til niveauet for bedste tilgængelige staldsystem.  
  
Når det gælder svine- og fjerkræbrug skal redegørelsen på alle de nævnte 6 områder 
relateres til de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens referencedokument om 
BAT vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli 20034. F.eks. under foder-
teknologier angiver BREF-dokumentet, at fasefodring og fytasetilsætning betegnes som 
bedste tilgængelige teknik. Såfremt der ikke anvendes disse fodringsteknikker, skal det 
begrundes. 
 
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er udarbejdet et BREF-
dokument, der svarer til BREF-dokumentet vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduk-
tion af den grund, at kvæg ikke er listet i IPPC-direktivets artikel 6.6. Det fremgår af 
husdyrbruglovens § 19 og § 23, at Aabenraa Kommune ved vurderingen af en ansøgning 
om godkendelse efter § 12 skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foran-
staltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste til-
gængelige teknik og varetage hensyn til anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 
Da der i husdyrbrugloven således ikke skelnes mellem dyrearter, skal der redegøres for 
anvendelse af BAT på alle husdyrbrug uanset dyreart. 
  

                                           
4 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svine-
produktion, 2003 
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For så vidt angår husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 12 er det Miljøklagenæv-
nets opfattelse, at ansøgeren skal orientere sig og over for Aabenraa Kommune redegøre 
for de mulige valg og/eller fravalg af BAT, der er beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens og 
Miljøstyrelsens vejledninger, Miljøstyrelsens BAT-blade, Skov- og Naturstyrelsens BAT-
byggeblade samt BREF-dokumentet for svine- og fjerkræavl. 
  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- redegørelse, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkår. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet, og i hvilke afsnit redegørelse, vurdering og vilkår kan findes. 
 
Tabel 19 BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse, vurdering og vilkår 

Staldindretning Afsnit 5.1 

Foder Afsnit 5.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1+5.3+6.3+6.4+6.5+6.6 

Affald Afsnit 5.8 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser Afsnit 5.10 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning Kap. 6 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 6.8 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 8.3 og 8.4 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 8.5 

Management Se nedenstående 

 
Management 
I henhold til BREF dokumentet er det BAT, at træne og uddanne medarbejdere; registre-
re vand- og energiforbrug, foderforbrug, affaldsdannelse, samt anvendelsen af husdyr-
gødning og handelsgødning; udarbejde gødningsplaner; samt have en nødfremgangsmå-
de ved uheld.  
 
Aktiviteterne på ejendommen anvender BAT, da: 
 
Hensigtsmæssig drift og renere teknologi: 
• Da der ikke er nogen ansatte, er der ikke udarbejdet uddannelses- og træningspro-

grammer for ansatte. 
• I bedriftens årsrapport registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider og 

handelsgødning.  
• Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, men vand- og 

energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. 
• Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. 
• Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften, hvor såvel forbrug 

af handelsgødning som husdyrgødning dokumenteres. 
• Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at mi-

nimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. 
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• Der udarbejdes en Beredskabsplan for nødfremgangsmåde til at håndtere ikke plan-
lagte hændelser (uheld, brand m.m.) 

 
Vurdering 
Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe 
mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendel-
sen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tabene til omgivelserne 
bliver så små som muligt under hensyntagen til produktionens lønsomhed. 
 
I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og 
udkørsel, således at omgivelserne i øvrigt påvirkes mindst muligt. Det er på baggrund af 
den beskrevne drift vurderet, at det ansøgte projekt lever op til dette. 
 
Det er på ovenstående baggrund Aabenraa Kommunens vurdering, at der med de valgte 
løsninger for ombygninger, udvidelser, samt fremtidig drift, er truffet de nødvendige for-
anstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste 
tilgængelige teknik. 
 
Miljøgodkendelsen er meddelt på grundlag af, at de oplyste teknikker bringes i anvendel-
se. På den baggrund bør husdyrbruget til enhver tid kunne redegøre for, at dette grund-
lag er til stede. Der stilles derfor vilkår om, at virksomheden – på tilsynsmyndighedens 
anmodning - skal redegøre for, at husdyrbrugets anlæg og drift er i overensstemmelse 
med de oplyste teknikker. Tilsynsmyndigheden kan stille krav til, i hvilken form redegø-
relsen skal leveres, herunder f.eks. procedurebeskrivelser, driftsregistreringer, regn-
skabsforhold mv. 
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10  Alternative muligheder og 0-alternativet  
Alternative muligheder 
Efter udvidelse af husdyrbruget på Duborgvej vil der være en bedre og mere rationel 
opbevaringsform af foder og ensilage, der samles på et centralt sted i nærliggende plan-
silo arealer, der begrænser energiforbruget i forbindelse med intern distribution af foder 
på husdyrbruget. 
Der vil endvidere ske færre transporter eksternt mellem 2 brug, idet kvierne nu placeres 
på husdyrbruget, og ikke er udliciteret. 
Det skal ihukommes at husdyrproduktionens størrelse ikke udvides med samtlige dyr, 
idet en stor del af kvierne p.t. befinder sig på en anden bedrift. Hvorfor koncentrationen 
af ammoniak fjernes fra en placering til en anden. 
 
Flere placeringer af den nye gyllebeholder har været overvejet, men den valgte placering 
er bag ved de eksisterende bygninger, og vil umiddelbart ikke genere udsynet for forbi-
passerende. 
Derudover er placeringen af siloareal og ny gyllebeholder, tæt på det eksisterende anlæg 
logistisk set hensigtsmæssigt, da det sparer tid og energi i forhold til transport. 
 
0-alternativet 
Skulle det ske, at der ikke gives tilladelse til udvidelse af husdyrbruget på Duborgvej 10 
vil produktionen fortsætte som hidtil. 
Dog med risiko for at strukturudviklingen vil sætte husdyrbruget skakmat i forbindelse 
med ny teknologi og forbedret produktion. 
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Hvad angår ophør af driften af husdyrbruget vil det blive sikret, at de nødvendige foran-
staltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage i tilfreds-
stillende tilstand. Her tænkes der på bortskaffelse af oplagret husdyrgødning, affald, ma-
skiner og andet materiel. Såfremt der på ophørstidspunktet måtte være gyllebeholdere, 
der er opført uden tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal, vil disse blive fjernet når 
de ikke længere er i drift. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ved ophør af driften skal sikres, at de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage til 
tilfredsstillende tilstand. Her tænkes der på bortskaffelse af oplagret husdyrgødning, af-
fald, maskiner og andet materiel. 
 
Der stilles vilkår som skal sikre, at der ved ophør af driften træffes de nødvendige foran-
staltninger for at undgå forureningsfare.  
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Der foretages dyrlægesundhedsrådgivning hver 14. dag.  
Gyllepumpningen overvåges, gylletanken kontrolleres for flydelag og der føres logbog. 
Tanken kontrolleres endvidere i 10 års beholder kontrol af en autoriseret kontrollør.  
Arlagårdens egenkontrol anvendes.  
Autoriseret el-installatør laver årligt gennemsyn af ejendommens el-installationer. 
Mælkeydelsen kontrolleres 11 gange årligt.  
Ensilageprøver udtages til brug ved foderoptimering.  
Der udarbejdes løbende foderplaner således at blandingen altid er optimeret 
Der udarbejdes sprøjtejournal, det er dog maskinstationen der står for det.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der skal føres en vis form for egenkontrol. Disse vilkår 
har til hensigt at dokumentere, at bedriften drives i overensstemmelse med forudsætnin-
gerne for godkendelsen og overholder godkendelsens vilkår. 
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13  Klagevejledning 
Miljøgodkendelsen er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør af 
lovens § 76 påklages til Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, Skel-
bækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender 
umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt onsdag den 13. oktober 2010 i Lokal-Bladet Budstikken, 
Aabenraa. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag den 
10. november 2010 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klage-
fristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage over en § 12 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning, med mindre Miljøkla-
genævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• afgørelsens adressat 
• Miljøministeren 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevæ-

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

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
er offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede ifølge Forvaltningslovens § 9 har ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Miljø & Natur. 
 
Miljøgodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til nedenstående. Bebo-
elsen beliggende inden for det beregnede konsekvensområde fremgår af bilag 2. 
 

• Ansøger Jouke Hijlkema, Duborgvej 10, 6360 Tinglev 
• Nabo og bortforpagter Elisabeth Otte Matthiesen og Niels Erik Matthiesen, Karls-

vråvej 3, 6372 Bylderup-Bov 
• Bortforpagter Bent Schrøder, Løgumklostervej 5, 6372 Bylderup-Bov 
• Bortforpagter og modtager af husdyrgødning Tommi Nissen, Løgumklostervej 15, 

6372 Bylderup-Bov 
• Modtager af husdyrgødning Mandfred Schmidt, Saksborgvej 37, 6360 Tinglev 
• Modtager af husdyrgødning Jens Ove Holm, Klovborg Maskinstation, Rangstrupvej 

3, 6230 Rødekro 
• Miljørådgiver Line Schmidt, Sønderjysk Landbrugsforening, lts@slf.dk 
• Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, post@rib.mim.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
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• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 2 godkendelse, skema nr. 8124, version 11, genereret 

og udskrevet den 17. september 2010 fra www.husdyrgodkendelse.dk 
1.1. BAT til www.husdyrgodkendelse.dk 
1.2. Situationsplan 
1.3. Situationsplan – afløbsplan 
1.4. arealkort med ejerforhold 
1.5. Afgræsning og aftalearealer 
1.6. Transportruter 
1.7. Kapacitetserklæring 
1.8. Gylleaftaler 
1.9. Beredskabsplan 
1.10. Kort til beredskabsplan 
1.11. Markboringer 
1.12. BAT stald 1 
1.13. BAT stald 2 
1.14. Økonomiberegninger på eksisterende kostald 1.1.2 
1.15. Bygningsskitser 1 
1.16. Bygningsskitser 2 
1.17. Bygningsskitser 3 
1.18. Fuldmagt 

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

Afdeling til udkast til miljøgodkendelse 
 

4. Kommentarer af 14. september 2010 fra Niels Erik Matthiesen, Karlsvråvej 3, 6372 
Bylderup-Bov 

 
 
















































































































































































































































