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Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Kristian Kristiansen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af minkproduktionen på 
ejendommen beliggende Kielsbjergvej 3, 6200 Aabenraa. Ansøgningen er indsendt til 
kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssyste-
met er der foretaget beregninger af bl.a. ammoniakbelastning, som hverken landmanden 
eller kommunen kan ændre.  
 
Anlæg til pelsdyr er ikke omfattet af husdyrlovens § 8, hvorfor afstandskrav for byggeriet 
er vurderet iht. bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2006 om pelsdyrfarme m.v. 
Det er desuden pelsdyrbekendtgørelsens afstandskrav til naboer og byzone, der sikrer 
overholdelse af kravene ift. lugtgener. Lugtgeneberegningen i IT-ansøgningssystemet 
kan således ikke anvendes i forbindelse med vurdering af lugtgener fra minkfarme. 
 
Ansøgningen er oprindeligt indsendt den 13. november 2008, seneste revision af ansøg-
ning er med skema nr. 8728, version 4 indsendt til Aabenraa Kommune den 3. septem-
ber 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den samme dag. Ansøgningen 
fremgår af bilag 1.  
 
Husdyrbruget er ikke tidligere miljøgodkendt. 
 
Ansøgningen vedrører i første etape renovering og udvidelse af eksisterende haller med 
henblik på at efterleve fremtidige krav til indretning og størrelse af bure. I anden etape 
etableres en ny hal til den planlagte udvidelse, hvor dyreholdet på 4.200 tæver øges til 
5.355 tæver. Der er i bilag vedlagt en kopi af ansøgningen, som viser at afskæringskrite-
riet for ammoniak også overholdt, såfremt kun fase 1 gennemføres. 
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 95,45 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
122,05 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 11.  
 
Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilla-
delse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregnings-
faktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 
2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyre-
enheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 139,99 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 178,50 dyreenheder (nye DE). 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: 
 

• en minkhal (1.1.5) på ca. 3.186 m2 i stedet for eksisterende haller (1.1.4) 
• en minkhal (1.1.7) på ca. 3.186 m2 mod øst ift. eksisterende hal (1.1.6) 

 
Eksisterende haller (1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3) renoveres i overensstemmelse med kommen-
de plads- og indretningskrav således, at antallet af dyr i disse haller reduceres. Anlægge-
ne placering og indretning fremgår af kortbilaget.  
 
Renovering af eksisterende haller samt etablering af en ny hal i stedet for den eksiste-
rende hal (1.1.4) udgør første etape af det ansøgte projekt. Renoveringen påbegyndes 
senest i juli 2011 og afsluttes inden januar 2012, hvor de nye velfærdsregler træder i 
kraft. Herefter påbegyndes etape 2, anlægsarbejdet vedrørende den anden nye minkhal, 
som skal rumme udvidelsen af dyreholdet. Etape 1 skal være gennemført indenfor 2 år 
efter denne godkendelse er meddelt, og byggeriet i etape 2 skal være gennemført inden-
for 4 år, og indsættelse af dyreholdet skal være påbegyndt.  
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1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Minkproduktionen på Kielsbjergvej 3 udvides fra de nuværende 4.200 tæver svarende til 
139,99 DE til 5.355 tæver svarende til 178,50 DE. Der afgives 53,38 DE minkgylle til 
andre bedrifter. Der hører i alt 89,37 ha udbringningsarealer (ejet/forpagtet) til produkti-
onen samt 38,16 ha gylleaftalearealer. Alle aftalearealer er beliggende i nitrat- og fosfor-
klasse 0, og ligger udenfor nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Aftalearealerne 
behandles ikke yderligere i denne godkendelse.  
 
Alle udbringningsarealerne (ejet/forpagtet) ligger mere end 1,3 km fra byzone (Bovrup 
og Varnæs) og fremgår af kortbilag. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der etableres en ny hal på ca. 3.186 m2 i stedet for de tre eksisterende, åbne minkhaller 
(1.1.4). Den nye hal forlænges således, at den ligger parallelt med den vestvendte side 
af den eksisterende hal og fremstår ensartet sammenlignet med denne. Der bliver tilsva-
rende etableret en ny minkhal (1.1.7) på ca. 3.186 m2, som placeres parallelt med og 
øst for den eksisterende minkhal (1.1.6). Etableringen af første hal har til formål at 
rumme dyrene, som renoveringen iht. nye velfærdsregler skaber pladsbehov for. Den 
anden hal skal rumme udvidelsen af dyreholdet. Byggestil og –materialer vælges i over-
ensstemmelse med eksisterende anlæg således, at disse fremover fortsat vil fremstå som 
en samlet enhed. Hele produktionsanlægget ligger samlet. 
 
Det nye byggeri overholder alle afstandskrav. 
 
Landskabelige værdier 
Ejendommen ligger udenfor områder af landskabelig værdi, jf. Kommuneplan 2009 og 
mere end 1,8 km fra samlet bebyggelse/byzone og mere end 150/214 m fra nærmeste 
nabo (målt fra staldcentrum/staldhjørne). Nye driftsbygninger etableres mod nord og øst 
væk fra naboer. Der etableres et levende hegn nord, øst og syd for ny og eksisterende 
minkhal, jf. situationsplanen. Der er tale om en trerækket hegn med egnstypisk beplant-
ning, som vil afskærme driftsbygningerne og dermed mindske anlægget visuelle indfly-
delse på det omkringliggende landskab. 
   
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil dels forsætte i eksisterende haller, hvori antallet af dyr reduceres som 
følge af renoveringen iht. fremtidige standarder for burenes størrelse og indretning. Ud-
videlse af eksisterende hal samt etablering af en ny minkhal sker væk fra nærmeste na-
boer. Nærmeste nabo ligger ca. 214 m fra nærmeste produktionsanlæg (målt fra stald-
centrum), minkhal 1.1.2. Det er en eksisterende hal, hvori antallet af dyr reduceres i 
ansøgt drift.  
 
Nærmeste byzone/samlet bebyggelse er Bovrup, og afstandskravet ift. lugt er overholdt, 
idet den faktiske afstand er 1.817 m. Der er ingen sommerhusområder eller lokalplanud-
pegede boligområder inden for 1.000 m fra produktionen. Jævnfør pelsdyrbekendtgørel-
sens § 3 stk. 2 skal der ved etablering/udvidelse/ændringer af minkhaller af hensyn til 
lugtgener overholdes et afstandskrav på 200 m til byzone, samlet bebyggelse, sommer-
husområder o.l. Pelsdyrbekendtgørelsen stiller krav om minimum 100 m til nabobeboelse 
i forbindelse med etablering/udvidelse/ændring af minkhaller. Afstandskravet ift. lugt er 
ligeledes overholdt til nabobeboelse, da der er 150 m til nærmeste nabobeboelse.   
 
Der leveres foder ca. hver anden dag, men støvgenerne er minimale, idet minkfoder ikke 
støver. Der anvendes halm til redemateriale, og der kan forekomme støvgener i forbin-
delse med høstarbejdet, dog primært på ejendommen. Driften medfører ikke væsentlige 
støvgener udenfor ejendommen. 
 
En mulig støjkilde fra produktionen er pelseriet, der kører i perioden november til de-
cember. Bygningerne er isoleret, hvilket reducerer støjgener derfra. Derudover er der 
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afhentning/levering af foder, gødning, pelse, kroppe og fedt. Der er dagligt brug af fo-
dervogn. 
 
Der er ikke foretaget særlige tiltag for at dæmpe støjkilder grundet ejendommens place-
ring i forhold til naboer og arten af støjkilder. Kompressoren er en skruekompressor som 
er en støjsvag type. Der foretages årligt service på kompressoren. 
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen medfører ikke en væsentlig stigning i antal transporter til og fra ejendommen, 
idet der ved levering af foder, afhentning af skind m.v. transporteres større mængder ad 
gangen. Stigningen i antal transporter fra ca. 317 til 359 transporter om året er hoved-
sageligt forbundet med transport af husdyrgødning.  
 
Transporter sker fra Kielsbjergvej og foregår hovedsageligt i dagtimerne. Enkelte trans-
porter med husdyrgødning foregår gennem byzone, hhv. Bovrup og Varnæs, jf. kortbila-
get over arealer og transportruter. 
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Ejendommen og dens anlæg ligger mere end 1.000 m fra områder med særlig værdifuld 
natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. Indenfor 
en afstand af 1000 m fra anlægget ligger en række mindre vandhuller samt en eng og en 
mose beskyttet iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Der er fra den nye minkhal (1.1.14) ca. 
245 m til Bovrup Bæk, som er nærmeste beskyttede vandløb. Nærmeste § 7 område er 
et overdrev ved Adsbøl ca. 4 km sydøst for ejendommen, jf. kortbilaget. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er EF-habitatområde (H 83) og EF-fuglebeskyttelses-
område (nr. 68) ”Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov” (H 83) og EF-
fuglebeskyttelsesområde” beliggende ca. 3 km sydvest for ejendommen, jf. kortbilaget. 

Udbringningsareal 1, 2, 3, 4 og 6 grænser hen til Bovrup Bæk og en beskyttet eng. I en 
afstand af 20 m fra vandløbet er der udlagt husdyrgødningsfrie bræmmer, idet området 
har en hældning på 6o mod vandløbet, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. Bræm-
men har til formål at sikre mod overfladeafstrømning til bækken, jf. kortbilaget. 
 
Nord for aftaleareal BKV-2 ligger en mose. Da de skrånende områder mod mosen ikke 
indgår i udbringningsarealet, er det ved besigtigelse konstateret, at markdriften ikke ud-
gør en trussel mod mosen mht. afledning af næringsholdigt overfladevand, jf. kortbila-
get. 
 
Der indgår ikke beskyttet natur i udbringnings- eller aftalearealer.  
 
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 56,4 kg N/ha, hvilket er en reduktion på 0,4 kg N/ha sammenlignet 
med før-situationen. Ingen udbringningsarealer er beliggende i NFI, hvorfor der ikke er 
foretaget beregninger af udvaskningen af nitrat til grundvandet. 
 
Der er ikke benyttet virkemidler i forhold til markdriften i form af ekstra efterafgrøder 
eller andre sædskifter end referencesædskiftet. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som 
tilfredsstillende. 
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Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Ved godkendelse af husdyrbrug skal ansøger og godkendelsesmyndigheden i forbindelse 
med godkendelsen foretage en vurdering af virksomhedens teknologi i forhold til det, der 
beskrives som ”Bedste Tilgængelige Teknik”. 
 
Der foreligger ingen BAT-blade for mink, og der foreligger pt. ikke tilstrækkelig dokumen-
tation for effekten af teknologier anvendt i minkproduktionen, der har kunnet danne 
grundlag for forslag til standardvilkår for BAT (Miljøstyrelsen 2010). Derfor er BAT vurde-
ret ved sammenligning af de tilgængelige teknologier, indretning, fodring og systemer, 
der anvendes indenfor branchen. 
 
Ejendommen lever på baggrund af det ansøgte projekt samt den beskrevne drift op til 
Aabenraa Kommunes niveau for BAT, hvad angår 

- Management 
- Foder 
- Staldindretning 
- Ressourceforbrug (vand og elektricitet) 
- Affaldshåndtering 
- Opbevaring samt udbringning af husdyrgødning 

 
Management 
Management for minkfarme er for mange punkter beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1757 
om Pelsdyrfarme og Bekendtgørelse nr. 1734 om Beskyttelse af pelsdyr. De to bekendt-
gørelser giver retningslinjerne for driften af minkfarme med hensyn til miljøforhold og 
indhusning af dyrene.  
 
Der lægges stor vægt på godt management og god hygiejne i minkhallerne. Halm tilføres 
burene manuelt. I hver bur er der en hængehylde til beskæftigelse af minken og til op-
retholdelse af et højt dyrevelfærdsniveau. Halm fjernes tre-fire gange årligt under bure-
ne. Der er 2 ansatte på minkfarmen i den daglige drift – begge faglærte landmænd. Beg-
ge ansatte har gennemgået en grundig oplæring. Der er en fast arbejdsdeling, så ejer og 
ansatte har deres faste arbejdsopgaver.  
 
Foder 
Foder leveres af Sole Minkfoder. Ansøger har ikke direkte indflydelse på indholdet af pro-
tein i foderet, men Sole Minkfoder oplyser, at kravet om max 32 % protein af OE i uger-
ne 30-47 vil være opfyldt, hvilket reducerer ammoniakfordampningen. I branchen arbej-
des på at reducere indholdet af protein i minkfoder, for derved at reducere indholdet af 
kvælstof både i husdyrgødning og som ammoniakfordampning.  
 
Staldindretning 
De nye haller (bygning 10/1.1.10 og 14/1.1.14) etableres som lukkede haller tilsvarende 
den eksisterende hal (8/1.1.6). Lukkede haller mindsker ammoniakfordampningen og 
forebygger forurening af jord mv. ved at der er i hallerne er støbte gange. I de lukkede 
haller er der dyr året rundt, og der anvendes automatisk udmugning, hvor et skrabersy-
stem tømmer renderne minimum 1 gang/uge. I den aktuelle ansøgning vil der være dag-
lig udmugning i de lukkede haller. 
 
På sommerfarmen (øvrige haller) anvendes manuel udmugning, ligeledes minimum 1 
gang/uge. Der er tale om ældre staldsystemer, hvor omkostningerne ved etablering af 
automatisk skrab vil være uforholdsvis høje, da disse haller kun er i brug 7 mdr. om året. 
Derfor er der bedre økonomi i, at en medarbejder foretager udmugning som en fast ruti-
ne to gange ugentligt. 
 
Alle gødningsrender i såvel lukkede som åbne haller på ejendommen er 35 cm brede, 
hvilket overstiger minimumskravet til gødningsrender, jf. Vejledning om pelsdyrfarme, 
Miljøministeriet/Skov- og Naturstyrelsen 2004. 
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Proteinmængden i foderet udgør maksimalt 32 %, og der gives halm ad libitum. Denne 
form for drift er med til at reducere ammoniakfordampningen fra anlæggene samt mini-
mere påvirkningen af det omgivende miljø. Der er foretaget beregninger i IT-
ansøgningssystemet, som dokumenterer det reducerede NH3 tab fra anlæggene som føl-
ge af den oplyste praksis. Med de stillede vilkår sikres der således en lavere fordampning 
fra anlæggene, end standardstaldsystemet for den pågældende dyretype. 
 
Ressourceforbrug 
Vandbesparelse opnås ved brug af drikkenipler. Alle vandventiler på farmen kontrolleres 
dagligt og repareres med det samme, hvis der opstår lækager. Drikkevandssystemet dri-
ves og vedligeholdes således at unødvendigt spild undgås i videst muligt omfang.  
 
Vandsystemet er af cirkulationstypen med vandtank, hvor der holdes et konstant tryk på 
ventilerne. Systemet giver også mulighed for at frostsikre vandet i frostperioder, således 
at dyrene er sikret vandforsyning i disse perioder. Det elektriske varmesystem starter 
ved 2º C og stopper ved 3º C, hvilket energimæssig er en optimal løsning. Skrabeanlæg-
get i gødningsrenderne på det nye anlæg og anlægget til pelsning vil blive kontrolleret og 
vedligeholdt således, at de altid kører energimæssigt optimalt. 
 
Affaldshåndtering 
Affald opbevares og afhændes iht. Aabenraa Kommunes affaldsregulativer, og altid såle-
des, at der ikke opstår spild, forurening eller uhygiejniske forhold på ejendommen. Krop-
pe opbevares i pelsningsperioden i en dertil indrettet container placeret på møddings-
pladsen. 
 
Opbevaring samt udbringning af husdyrgødning 
Gyllen opbevares i tætte, korrosionsbestandige beholdere med naturligt flydelag, som 
der føres logbog over. Omrøring sker kun i forbindelse med tømning. Der udføres 10-års 
beholderkontrol. Halm med gødningsrester opbevares på møddingsplads iht. gældende 
regler eller kommer i gyllebeholder. Lagrene tømmes regelmæssigt med henblik på in-
spektion og vedligeholdelse. 
 
Flydende husdyrgødning afhentes i og udbringes med lukket tankvogn med slæbeslan-
ger. Det er en maskinstation som forestår udbringning, og derved anvendes altid moder-
ne udstyr. Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres, at 
mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. 
 
Alternative løsninger 
Overdækning af eksisterende gyllebeholdere er fravalgt. Den lille gyllebeholder (1.1.10) 
på 720 m3 anvendes som forbeholder, dvs. at husdyrgødningen bundfældes heri inden 
den pumpes videre til den store gyllebeholder (1.1.8) på 2.050 m3. Bundfaldet grabbes 
efterfølgende op af den lille beholder, hvorfor overdækning af denne beholder ikke er 
hensigtsmæssig.  
   
Ammoniaktabet fra de to beholdere er beregnet til 313,10 kg N/år i ansøgningssystemet. 
Overdækning reducerer tabet med ca. 50 % sammenlignet med naturligt flydelag. I hen-
hold til Aabenraa Kommunes niveau for BAT, må prisen for en teknologi ikke overstige 40 
kr./kg reduceret N.  
 
Ammoniakfordampningen fra den største beholder er beregnet til 230,71 kg N/år. Over-
dækning vil således kunne reducere fordampningen til 115,35 kg N/år. Ved et renteni-
veau på 5 %, en afskrivningstid på 15 år, en investeringsudgift på 175.000 (jf. Infosvin 
2007) ved overdækning af den største beholder og en difference i ammoniakudledning på 
115,35 kg N pr. år, vil omkostningen pr. kg reduceret N være på ca. 147 kr. /kg N, hvil-
ket ligger over Aabenraa Kommunes niveau for BAT. Der er således ikke proportionalitet i 
at overdække de eksisterende beholdere.  
 
Vurdering 
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Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger 
til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved an-
vendelse af bedste tilgængelige teknik i den udstrækning, BAT er defineret for mink. 
Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan drives på stedet 
uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne miljøgodkendelse 
overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse 
af husdyrbruget Kielsbjergvej 3. 

1.3 Offentlighed 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev 8. januar 2009 orienteret om ansøg-
ningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 16. juli 2010 sendt i hø-
ring hos ansøger, naboer og andre berørte, samt til andre, som har anmodet herom. Hø-
ringsberettigede er mærket med * i listen over klageberettigede i afsnit 13 Klagevejled-
ning. Der var en frist på 3 uger (§ 11) til afgivelse af bemærkninger. 
 
Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden. 
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal- Bladet Budstikken 
onsdag den 13. oktober 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede perso-
ner, organisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været inddraget i 
sagens behandling. Disse er listet i afsnit 13 Klagevejledning. 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
11 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af 
husdyrbrug til udvidelse af husdyrbruget på Kielsbjergvej 3, 6200 Aabenraa. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

• 5.355 årstæver 
 

Svarende til 178,50 DE. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 
 

• Renovering af eksisterende haller 
• Etablering af to minkhaller på 3.186 m2 

 
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 Kielsbjerg-
vej 3, 6200 Aabenraa. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

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

kendelse mv. af husdyrbrug og i henhold til de fastsatte vilkår. 
 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af 
husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og 
Aabenraa Kommunes regulativer – også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i 
forhold til denne godkendelse. Der henvises i den forbindelse til bekendtgørelse nr. 1428 
af den 13. december 2006 om pelsdyrfarme m.v. hvad angår gældende regler for lokali-
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sering, indretning og drift af ejendommen. Vilkårene i denne godkendelse omfatter såle-
des udelukkende de punkter, som ikke er reguleret af gældende lovgivning. 
 
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 (BAT) 
• ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt 
• ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, arts-

fredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart 
op til husdyrbrugets arealer 

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier 
 
 
Den 28. september 2010 
 
 
 
Susanne Niman Jensen   Tina Hjørne 
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
     
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 74 80   Direkte 73 76 72 84 
landbrug@aabenraa.dk   landbrug@aabenraa.dk 
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2 Vilkår 

2.1 Generelle forhold 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med 
de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema 
nr. 8728, version 4, genereret den 3. september 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk samme dag og med de vilkår, der fremgår af 
miljøgodkendelsen. 

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

 
Gyldighed  

3. Etape 1 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgø-
relses meddelelse. Med ”udnyttet” menes, at det ansøgte byggeri er taget i 
brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte pro-
duktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke være udnyttet 2 år 
efter meddelelse af godkendelse. 

4. Etape 2 bortfalder, såfremt etape 1 ikke gennemføres inden 2 år fra denne 
afgørelses meddelelse, og såfremt etape 2 ikke er udnyttet inden 4 år fra 
denne afgørelses meddelelse. Med ”udnyttet” menes, at det ansøgte byg-
geri er taget i brug, og der er indsat dyrehold svarende til opstart af den 
ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke at være 
udnyttet 4 år efter meddelelse af godkendelsen. 

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
 
Placering i landskabet 

 
5. Til afskærmning af den nye minkhal (1.1.7) samt de to øvrige haller på 

hver 3.186 m3 skal der, som angivet på situationsplanen, etableres og ved-
ligeholdes et tre-rækket læhegn nord, øst og syd for bygningerne. Læheg-
net skal bestå af egnstypiske træer og buske, som i løbet af 4-5 år giver en 
vedvarende og effektiv afskærmning.  

6. De nye minkhaller (1.1.5 og 1.1.7) skal opføres i materialer, dimensioner 
og farvevalg som beskrevet i ansøgningen. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  

7. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte stald-
afsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående ta-
bel. Dyreenhedsomregningsfaktoren 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, som 
gælder. 

 

Anlægsnr. Dyrehold Staldsystem Antal dyr 
Antal 
DE 

1.1.1 
Mink,  

1 årstæve 

Bure, proteinindhold 32 % 
af OE uge 30-47, gød-
ningsrende over 32 cm, 

halm ad libitum, tømning 
min. 2 gange/uge 

805 
26,83 

DE 



 

 

13

1.1.2 
Mink,  

1 årstæve 

Bure, proteinindhold 32 % 
af OE uge 30-47, gød-
ningsrende over 32 cm, 

halm ad libitum, tømning 
min. 2 gange/uge 

600 
20,00 

DE 

1.1.3 
Mink,  

1 årstæve 

Bure, proteinindhold 32 % 
af OE uge 30-47, gød-
ningsrende over 32 cm, 

halm ad libitum, tømning 
min. 2 gange/uge 

350 
11,67 

DE 

1.1.5 
Mink,  

1 årstæve 

Bure, proteinindhold 32 % 
af OE uge 30-47, gød-
ningsrende over 32 cm, 

halm ad libitum, automa-
tisk tømning min. 1 

gang/døgn 

1.200 
40,00 

DE 

1.1.6 
Mink,  

1 årstæve 

Bure, proteinindhold 32 % 
af OE uge 30-47, gød-
ningsrende over 32 cm, 

halm ad libitum, automa-
tisk tømning min. 1 

gang/døgn 

1.200 
40,00 

DE 

1.1.7 
Mink,  

1 årstæve 

Bure, proteinindhold 32 % 
af OE uge 30-47, gød-
ningsrende over 32 cm, 

halm ad libitum, automa-
tisk tømning min. 1 

gang/døgn 

1.200 
40,00 

DE 

 
8. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrel-

se efter 2 år, samt når besætningen er nået op på 178,50 (max) DE. 
9. Der skal installeres og anvendes automatisk skrabeanlæg i gødningsren-

derne i de lukkede haller (anlægsnr. 1.1.5, 1.1.6 og 1.1.7), og skrabning 
skal foretages minimum 1 gang i døgnet. 

10. I de åbne haller (anlægsnr. 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3) skal der foretages ud-
mugning minimum 2 gange om ugen. 

11. Alle gødningsrender på ejendommens minkhaller skal være minimum 35 
cm i bredden 

12. Det skal sikres, at de automatiske skrabere altid er funktionsdygtige, såle-
des at gødning og urin hurtigt fjernes fra gødningsrenderne og ledes til gyl-
lesystemet. Kontrol skal ske minimum 1 gang i døgnet. 

13. Der skal tilsættes halm ad libitum. 
 
Fodring 

14. I ugerne 30-47 må indholdet af protein i minkenes foder ikke overstige 32 
% af den omsættelige energi i foderet. Krav til dokumentation til protein-
indhold fremgår af vilkår 70 under egenkontrol. 

 
Energi- og vandforbrug 

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

16. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 63.000 
kWh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes 
en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal 
fremvises ved tilsyn. 

17. Skrabeanlæg, det elektriske varmesystem til frostsikring af drikkevand, an-
læg til pelsning etc. skal kontrolleres og vedligeholdes således, at disse an-
læg altid kører energimæssigt optimalt. 

18. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vand-
forbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.  
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19. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 3.955 
m3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en 
handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fore-
vises ved tilsyn. 

20. Drikkenipler skal placeres ovenover gødningsrenden. 
21. Vandventiler skal kontrolleres dagligt og repareres hurtigst muligt, såfremt 

der er fejl/mangler ved anlægget. 
 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

22. Overfladevand fra befæstede arealer hhv. ved gyllebeholder samt mød-
dingsplads, samt vaskevand skal ledes til gyllesystemet. 

23. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og 
foderrester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning 
af spildevandet til gyllebeholder. 

 
Kemikalier, olie og medicin mv. 

24. Gødningsstoffer, sprøjtemidler, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbeva-
res således, at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller 
afløbssystemer hvis der måtte ske udslip. 

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

26. Tankning af diesel 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 grund-
vand. 

27. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. 
28. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke op-

står risiko for forurening. 
 
Affald 

29. Container til opbevaring af kroppe skal placeres på møddingspladsen, som 
vist på situationsplanen. 

30. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i Tabel 7. 
31. Der må ikke opbevares spildolie, brugte oliefiltre o.l. på ejendommen. 
32. Der må ikke opbevares sprøjtemiddel- og kemikalierester på ejendommen. 

 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 

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

34. Virksomheden skal udarbejde en beredskabsplan som følger bilag 4 i Vej-
ledning fra Skov- og Naturstyrelsen, Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug. Beredskabsplanen skal fremsendes til Aabenraa Kommune se-
nest 1 måned efter at udnyttelsen af godkendelsen er påbegyndt. Datoen 
for udarbejdelsen af beredskabsplanen skal fremgå af planen. 

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

36. 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 

37. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på 
minimum 9 mdr. til rådighed på ejendommen. 
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38. Det skal registreres i logbog, hvornår (dato) samt hvilken mængde (m3) 
flydende husdyrgødning, der opbevares på Blåkrogvej 25. 

 
Opbevaring af fast husdyrgødning 

39. Halm der ryddes ud fra burene og ikke køres direkte ud skal opbevares på 
møddingsplads eller i gyllebeholder iht. gældende regler for dybstrøelse. 

 
Anden organisk gødning 

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

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

42. Der må ikke etableres og anvendes fast pumpeudstyr på gyllebeholderne. 
43. Pumpeudstyr må ikke kunne fjernbetjenes. 
44. 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. 

45. Husdyrgødning må ikke køres ud på arealer, der er vandmættede, over-
svømmede, frosne eller snedækkede. 

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt 

46. 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 

47. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse, der som mi-
nimum er i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens 
Skadedyrlaboratorium. 

48. Bygninger og omgivelserne skal holdes fri for affald, foderrester m.v. med 
henblik på at forebygge tilhold af skadedyr på ejendommen. 

 
Transport 

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

50. Transport af husdyrgødning fra ejendommen skal fortrinsvis ske mandag til 
fredag i tidsrummet kl. 07.00-18.00 og lørdage i tidsrummet kl. 7.00-
14.00. Det skal tilstræbes, at der ikke køres husdyrgødning på offentlige 
veje/private fællesveje på søn - og helligdage. 

51. Transport af foder, halm, pelse, kroppe m.v. til og fra ejendommen skal 
fortrinsvis ske mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00-18.00 og lørdage i 
tidsrummet kl. 07.00-14.00. Det skal tilstræbes, at de pågældende kørsler 
ikke foregår på offentlige veje/private fællesveje på søn- og helligdage.  

 
Støj 

52. Bidraget fra landbruget med adressen Kielsbjergvej 3, 6200 Aabenraa til 
det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land ikke 
overskride følgende værdier: 

 
 Mandag - fredag kl. 07.00 - 

18.00 
 Lørdag kl. 07.00 - 14.00 

Mandag - fredag kl. 18.00 - 
22.00 

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

Alle dage 
kl. 22.00 – 07.00 
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22.00 

Det åbne 
land 

55 45 40 

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

Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer 
ved boliger. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det 
mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbi-
drag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar 
nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis korn til siloanlæg eller til faste 
oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse med ud-
bringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. 
 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes om-
råde, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i 
landbrugets støjbidrag. 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på 
lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, 
uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbru-
get. 
 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udfø-
res, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et 
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 
 

53. Sønderborg Kommune kan, også inden der er forløbet 8 år efter meddelel-
sen af godkendelsen, meddele påbud i henhold til § 39 i lov om miljøgod-
kendelse m.v. af husdyrbrug til landbruget Kielsbjergvej 3, 6200 Aabenraa. 

 
Sønderborg Kommune kan stille krav om overholdelse af grænseværdier 
for støjkilder, der befinder sig på eller ved landbrugets driftsbygninger, og 
som kan give støjgener ved boliger i Sønderborg Kommune. 
Sønderborg Kommune kan stille krav til støjkilder på landbrugets driftsare-
aler beliggende i Aabenraa Kommune, men som er så tæt beliggende på 
kommunegrænsen, at der kan opstå støjgener ved boliger i Sønderborg 
Kommune. 
Sønderborg Kommune kan stille krav til støjkilder på landbrugets driftsare-
aler beliggende i Sønderborg Kommune. 
Sønderborg Kommune fastlægger de relevante grænseværdier. 

 
Støv 

54. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget 
areal, vurderet af tilsynsmyndigheden. 

 
Lys 
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55. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for naboer og trafikanter. 
56. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til lys-

gener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennem-
føre denne 

 

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealerne 

57. På bedriftens 89,37 ha udbringningsarealer (ejet/forpagtet), jf. kortbilaget, 
må der maksimalt udbringes 125,12 DE minkgylle svarende til et dyretryk 
på 1,4 DE/ha. 

58. Udbringning af flydende husdyrgødning til sort jord og græsmarker skal fo-
retages ved nedfældning på udbringningsarealerne benævnt 1, 2, 3, 4 og 6 
i ansøgningen. 

59. Der skal afsættes 53,38 DE minkgylle til de 38,16 ha aftalearealer svaren-
de til et dyretryk på 1,4 DE/ha.  

60. Der skal foreligge skriftlige aftaler på forpagtninger og gylleaftaler af 
mindst 1 års varighed. 

 
Beskyttet natur 

61. Der skal etableres en 20 m bred husdyrgødningsfri bræmme langs Bovrup 
Bæk, jf. kortbilaget. 

62. Det er ansøgers ansvar, at den person som udbringer gyllen bliver informe-
ret om bræmmerne. Grænserne skal kendes og respekteres. 

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

64. Udbringningsareal nr. 6 grænser op til en § 3 beskyttet eng. For at undgå 
afstrømning af flydende husdyrgødning til engområdet, skal der etableres 
en 5 m dyrkningsfri, gødnings- og sprøjtefri bræmme op mod engen (jf. 
Sønderborg Kommunes vurdering, bilag 3). Bræmmen må omlægges med 
ca. 5 års mellemrum for at undgå status som § 3. 

2.7 Husdyrbrugets ophør 
65. 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 
66. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vil-

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

67. Til dokumentation for at dyreholdets sammensætning og størrelse er over-
holdt, skal registreringer af antal årsdyr i CHR-registeret, fakturaer fra 
DanFond samt logbog over døde dyr forevises Aabenraa Kommune på for-
langende. Alternativt skal Aabenraa Kommune gives tilladelse til at kunne 
indhente oplysningerne hos Dansk Landbrugsrådgivning, eller hos dem, der 
har rådighed over oplysningerne. Omkostningerne i forbindelse med ind-
hentning af oplysningerne skal afholdes af driftsherren. 

68. 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. 

69. Møddingspladsen skal årligt gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. 
Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i driftsjournalen. 
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70. Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og miljø 
skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen. 

71. Til dokumentation for, at procentdelen af protein i fodringen af minkene i 
ugerne 30-47 (begge uger inklusive) ikke overstiger 32 % af den omsætte-
lige energi i foderet kan leverandørens foderplan eller lign. anvendes. 

3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er mindre end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 11 i lovbe-
kendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyr-
brug. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa Kommune er godkendel-
ses- 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 medfører en belastning for miljøet og naturen forårsaget af bl.a. ammoniak, 
nitrat eller fosfor. Naturvurderingen omfatter udvidelsens påvirkninger af beskyttet natur 
i henhold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fug-
lebeskyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav over-
holdes, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger ind-
sendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal 
ammoniakemissionen reduceres med 25 %.  
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for udvidelsen samt driften 
af husdyrbruget. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, der er be-
skæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk arbejds-
kraft, skal vilkårene samt beredskabsplan oversættes til et sprog, som de forstår. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Kiels-
bjergvej 3, 6200 Aabenraa med ejendoms nr. 5800005257. Ansøger driver/ejer Kiels-
bjergvej 3 samt Blåkrogvej 25. De to ejendomme er ikke teknisk og forureningsmæssigt 
forbundne. Afstanden mellem de to ejendomme er ca. 3,6 km. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 47750, og 
virksomhedens CVR nr. er 10712386. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
8728, version 3, genereret den 7. maj 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodken-
delse.dk den 10. maj 2010. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den 
miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag.  
 

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 aftalearealer) kan udskiftes uden en ny miljøgod-
kendelse, 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 efter godkendelsen er meddelt til at gennemføre etape 1, etablering af ny 
hal (anlægsnr. 1.1.5) samt renovere eksisterende haller (anlægsnr. 1.1.1, 1.1.2 og 
1.1.3). Der gives 4 år efter godkendelsen er meddelt til at gennemføre etape 2, etable-
ring af ny hal (anlægsnr. 1.1.7) samt udvide dyreholdet til det ansøgte antal årstæver. 
Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det 
tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. Godkendelsen udnyttes i det øjeblik, at etable-
ring og renovering af driftsbygninger påbegyndes. For etape 2, at driftsbygninger etable-
res og dyreholdet øges. 
 
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 28. september 2018. 
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

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

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

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

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

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

4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldan-
læg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. Husdyrbruget er beliggende i landzone, 
og udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendig for at kunne imødekomme fremtidige krav 
til dyrevelfærd. Desuden opnås der ved etablering af moderne anlæg et grundlag for en 
højere grad af automatisering og optimering af arbejdsrutiner med færre miljøpåvirkning 
og et bedre arbejdsmiljø til følge.   
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den ansøgte udvidelse er erhvervsmæssigt nødvendig i 
forhold til at sikre overholdelse af fremtidige lovkrav indenfor hold af pelsdyr. De stillede 
vilkår for driften på ejendommen er desuden med til at sikre, at udvidelsen ikke vil påvir-
ke naboer eller den omkringliggende natur væsentligt. Placeringen af anlæggene vurde-
res på baggrund heraf at være hensigtsmæssig for et husdyrbrug af denne størrelse. 
 

 
 
Tabel 1: Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav* 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige byzone 

Ca. 1.817 m 
Ejendommen ligger sydøst for Bov-

rup 

Kommuneplanramme 1.6.011.B 
200 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusområ-
de 

Ca. 9,8 km 
Ejendommen ligger sydvest for 

området 

Kommuneplanramme 105S01  
200 m 

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

Ca. 1.817 m 
Ejendommen ligger sydøst for et 
planlagt boligområde ved Bovrup-
Kommuneplanramme 1.6.011.B 

200 m 
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bolig og erhvervsformål 

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

Ca. 2.580 m 

Ejendommen ligger vest for Lokal-
plan nr. 21 – Erhvervsområde ved 

Blans  

kommuneplanområde nr. 5.09E 

200 m 

Nabobeboelse Ca. 150 m** 
Ejendommen på Kielsbjergvej 7 er 

nærmeste naboejendom 
100 m 

*Afstandskrav, jf. pelsdyrbekendtgørelsen (BEK nr. 1428 af 13/12/2006) 
** Afstand målt fra nærmeste staldhjørne 
 
Tabel 2: Afstandskrav – placering af anlæg 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 

Ca. 43 m 
Afstand til nærmeste 
minkhal (anlægsnr. 1.1.5) 

15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed Ca. 2 km 
Der er ingen naboer og der-
med levnedsmiddelvirksom-

heder i denne afstand 
25 m 

Almene vandindvindings-
anlæg 

Ca. 2,3 km Bovrup Vandværk 50 m 

Ikke almene vandindvin-
dings-anlæg 

> 25 m Ingen på ejendommen 25 m 

Vandløb > 200 m Bovrup Bæk 15 m 

Dræn > 15 Ingen på anlægget 15 m 

Sø Ca. 165 m Sø nordvest for anlægget 15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

> 100 m Ingen indenfor afstandskrav 15 m 

Naboskel Ca. 48 m Syd for ejendommen 5 m 

 
 
Kirkebeskyttelseslinje og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer inden for ”Kirkebyggelinjen” eller 
udpegningen ”Kirkelandskaber”. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”. Udbringningsarealerne (ejet/forpagtet) benævnt 9, 11, 12, BKV1 og BKV2 ligger 
indenfor kystnærhedszonen.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”, men følgende arealer ligger indenfor KI IV ”Ingen risiko for okkerudledning”: areal 
6-1 og 7, mens BKV1 og BKV2 grænser op til området. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer inden for udpegningen. 
 
Strandbeskyttelseslinje 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen, men mark BKV1 
og BKV2 ligger delvis indenfor udpegningen. 
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Klitfredningslinje 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinje 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinje 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinjer”.  
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer inden for udpegningerne ”Frede-
de områder forslag”, ”Fredede områder” og ”Fredede områder forslag”. 
  
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg, der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”, men følgende arealer afgrænses helt eller delvist af udpegningen: areal 1, 4, 
13, 9, BKV1 og BKV2. Der vil ikke blive ændret på digerne i forbindelse med driften af 
jorden.  
 
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 udvidelse af dyreholdet på ejendommen ikke vil være i 
uoverensstemmelse med formålet med de nævnte udpegninger, idet driftsbygninger lig-
ger udenfor udpegningerne. Der er ikke stillet særlige vilkår ift. driften af arealerne, idet 
de generelle landbrugsregler samt bl.a. museumslovens bestemmelser vurderes at være 
tilstrækkelige. 
 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
 
Landskabelige værdier 
 
Tabel 3: Materialevalg 

Bygning  Grundplan Bygnings-
højde 

Taghæld-
ning Bygningsmaterialer/farver Anvendelse 

 

(1) Lade 436 m2 5,5 m 20 º 

Grå fibercement 

Grøn stålplade Værksted 

(2) 
Pelseri 386 m2 6,5 m  35 º 

Sort fibercement 

Hvidkalket teglvæg 
Pelsning af 
mink 

 

(3) Pelseri 162 m2 3,5 m 15 º 

Grå fibercement 

Gul teglsten 
Pelsning af 
mink 

 

(4) Stuehus 252 m2 6,5 m 45 º 

Sortglaceret tegl 

Hvidkalket teglvæg Beboelse 

 

(5) Minkhal 300 m2  4,2 m  25 º 

Grå fibercement 

Grå trævæg Fjernet 

1.1.1 

(6) Minkhaller 9x140 
m2 1.260 m2 2,5 m 35 º 

Grå fibercement 

Grå trævæg  

Mink avl 

 

 

1.1.2 

(6a) 
Minkhaller 5x400 
m2 2.000 m2  2,5 m 35 º 

Grå fibercement 

Grå trævæg Mink avl 
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1.1.3 

(7) 

Minkhaller 

3x200 m2 800 m2 3,3 m 16 º 

Grå fibercement 

Grå stålplade Mink avl 

1.1.4/ 

1.1.5 

(10) Ny minkhal  3.186 m2  6,0 m 16 º 

Grå fibercement 

Grå stålplade Mink avl 

1.1.6 

(8) Minkhal 3.186 m2 6,0 m 16 º 

Grå fibercement 

Grå stålplade Mink avl 

1.1.7 

(14) Ny minkhal 3.186 m2 6,0 m 16 º 

Grå fibercement 

Grå stålplade Mink avl 

1.1.8 

(12) Gylletank 512 m2 6 m  - Grå cementelementer 
Opbevaring af 
gylle 

1.1.9 

(13) Møddingsplads og 
vaskeplads 317 m2 - - Cement 

Opbevaring af 
dybstrøelse og 
påfyldning af 
sprøjte m.m. 

1.1.10 

(11) Gylletank 180 m2 6 m - Grå cementelementer 
Opbevaring af 
gylle 

 

(9) Lade 600 m2 8 m 20 º 

Grå fibercement 

Grå stålplade Maskinhus 

 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen ”Værdifulde kystlandskaber”, men mar-
kerne BKV1 og BKV2 ligger helt inden for.  
 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen ”Værdifulde landskaber”, men følgende 
arealer ligger helt inden for udpegningen: Mark 13 og mark 11. Mark 9 ligger delvis in-
denfor. 
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Særligt næringsfattige na-
turarealer”.  
 
Indenfor ”Naturområder” er der ingen bygninger, men mark BKV2 ved Varnæs ligger 
delvis indenfor. 
 
Både ejendommen og de omkringliggende arealer ligger indenfor udpegningen ”Områder 
med naturinteresser”. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 5,6 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Arealet ligger mod nord og er et 
hede- og overdrevsareal vest for Vibekær/Naldtang på Varnæshoved. 
 
Natura 2000 
Der er ingen bygninger og arealer indenfor Natura 2000 områder. Det nærmeste interna-
tionale naturbeskyttelsesområde på land ligger ca. 2,9 km fra ejendommen. Området er 
et EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde syd for ejendommen ved Tralskov. 
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Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 9,5 km sydøst 
for ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. 173, Flensborg Fjord, Bredgrund 
og farvandet omkring Als. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Markerne 9, OVH2 og OVH3 grænser op 
til beskyttet vandløb. Markerne 1-4 og 6 grænser op til beskyttet eng og vandløb. Mark 
BKV2 grænser op til beskyttet mose. BKV2 grænser også op til beskyttet eng. 
 
Geologiske værdier 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen ”Skovrejsning uønsket pga. geologiske 
forhold”, men mark 13 ligger delvis indenfor udpegningen.  
 
Rekreative værdier 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Fritidsområder”, ”Eksiste-
rende sommerhusområder”, ”Nye sommerhusområder”, ”Arealudlæg til ferie-
fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål”, ”Planlagte arealer til byformål” 
eller eksisterende byzone.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommens placering i landskabet er hensigtsmæssig 
vurderet ud fra afstande til nærliggende naturområder samt udpegninger. Etableringen af 
to nye minkhaller i samme stil som en eksisterende hal sammenholdt med etableringen 
af trerækket læhegn nord, øst og syd for de pågældende haller vil sikre, at ejendommen 
fremover fortsat fremstår som en enhed. De beskyttede naturtyper nærmest ejendom-
men og udbringningsarealerne kan fortsat sikres gennem de stillede vilkår til driften, jf. 
vurderingen ift. natur. 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift  

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Det bestående anlæg består af en lade, en fodersilo, 20 2-rækkede minkhaller, hvoraf de 
tre ældste minkhaller skal nedrives, en 12-rækket minkhal, en fortank, to gylletanke, 
gammel stald, værksted, beboelse og pelseri. Der etableres to nye minkhaller med 12-
rækkede minkbure og støbte gange på ca. 3.248 m2 i hver hal. De to nye haller etableres 
med automatisk udskrabningssystem. Fast bund i gangarealerne sikrer en tør og ren 
farm. 
 
I de gamle minkhaller udmuges der manuelt to gange ugentligt, og der er halm ad libi-
tum til minkene. Halm under burene udskiftes jævnligt. Gødningen transporteres til for-
tank via rørsystem og pumpes videre til gylletank. Der er etableret sikring mod tilbageløb 
af gylle i gylletanken. I de to nye store haller vil der blive etableret automatisk udmug-
ningssystem og 35 cm brede udmugningsrender, ligesom der er i bygning 8. Udmug-
ningsfrekvensen bliver dagligt eller oftere. Der udmuges til rørsystem og videre til for-
tank. Fra fortanken pumpes gyllen til gylletank. Alle de nye haller etableres med støbte 
gange. Der lægges stor vægt på godt management og god hygiejne i minkhallerne. Halm 
tilføres burene manuelt. I hver bur er der en hængehylde til beskæftigelse af minken og 
til opretholdelse af et højt dyrevelfærdsniveau. Halm fjernes tre-fire gange årligt under 
burene. 
 
Der er 2 ansatte på minkfarmen i den daglige drift – begge faglærte landmænd. Begge 
ansatte har gennemgået en grundig oplæring. Der er en fast arbejdsdeling, så ejer og 
ansatte har deres faste arbejdsopgaver.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at etablering af nye, lukkede haller i forbindelse med imø-
dekommelse af nye pladskrav til mink er den mest optimale løsning hvad angår den på-
gældende dyretype. Lukkede haller med støbte gange og automatisk udmugning er med 
til at sikre en lav ammoniakfordampning og minimere potentielle risici for miljøet. An-
vendelse af eksisterende bygninger er med den beskrevne drift og de deraf stillede vilkår 
acceptabel, idet denne del af bedriften er i brug en mindre del af året, og da automatisk 
udmugning er bedre egnet til større haller med lange, brede rækker. Det er dog væsent-
ligt, at den manuelle udmugning foretages konsekvent, hvorfor der er stillet vilkår her-
om. 

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
De nye haller (bygning 10/1.1.10 og 14/1.1.14) bliver lukkede haller med 12 rækker. I 
de nye haller er der støbte gange. Burene inde i hallerne er monteret med gødningsren-
der med en bredde på 35 cm, hvilket er blandt de bredeste render på markedet. I vej-
ledningen til pelsdyrbekendtgørelsen er 32 cm anført som mindstekravet. De to nye hal-
ler er monteret med automatisk udmugning, hvor et skrabersystem tømmer renderne 1 
eller flere gange dagligt. Den daglige tømning samt rendernes bredde reducerer ammo-
niakfordampningen sammenlignet med andre systemer, og sammen med proteinindhol-
det i foderet sikrer disse forhold, at ammoniakreduktionskravet er mere end overholdt. 
 
Bygning 5, jf. situationsplanen, som var den ældste minkhal, er fjernet. 
 
Bygning 6/1.1.1 som fremover er de ældste minkhaller på bedriften, er etableret i 1986-
88. Bygning 6a/1.1.2 er minkhaller opført omkring år 2000. Bygning 7/1.1.3 er fra 1990 
og består af tre rækker åbne minkhaller. 
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I disse haller udmuges manuelt 2 gange ugentligt. I øvrigt er hallerne holdt ajour hvad 
angår indretning, herunder bure, gødningsrender mv. og der er gødningsrender med en 
bredde på 35 cm tilsvarende de nye haller. Der tilføres halm ad libitum. Disse haller for-
ventes at have en levetid, der rækker ud over de næste 8 år, hvorfor der ikke er søgt om 
at renovere eller udskifte disse haller i denne ansøgning. Der foretages dog ændringer af 
indretningen således, at antallet af dyr i ansøgt drift falder sammenlignet med nudriften. 
Ændringen foretages i overensstemmelse med nye retningslinjer for dyrevelfærd, hvor 
der indsættes større bure. Det er fravalgt at etablere automatisk udmugning i de ældste 
bygninger, idet omkostningerne herved overstiger omkostningerne ved at ansætte per-
sonale til at foretage fast ugentlig umugning. Den manuelle udmugning er mest proporti-
onal, idet de ældste haller anvendes som sommerfarm til opdræt over en 7 mdr. lang 
periode. Det er dermed kun i denne periode, at der opnås en effekt ved hyppig udmug-
ning. Der er således ikke proportionalitet i at installere et udmugningsanlæg, som kun 
skal være i drift 7 mdr. om året, jf. fravalg beskrevet herunder.  
 
Bygning 8/1.1.6 er opført i 2004 og er en lukket minkhal. Der er 35 cm brede gødnings-
render, og der er monteret automatisk udmugning, hvor et skrabersystem tømmer ren-
derne 1 eller flere gange dagligt. Hallen forventes at have en restlevetid på minimum 30 
år. De to nye haller udformes og indrettes tilsvarende denne hal, hvorved der opnås et 
anlæg med en lav fordampning af ammoniak. 
 
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi 
Samlet vurdering 
BAT for mink er ikke endeligt defineret, men den teknologi, der er valgt i de nye haller 
(bygning 10 og 14) giver en miljømæssig fordel med hensyn til ammoniakfordampning, 
da gødningen hyppigt fjernes fra gødningsrenderne og kommer ned i gødningssystemet. 
Denne automatiske udmugning kan installeres i nye systemer, hvor der er lange gød-
ningsrender og den automatiske skraber kan køre på en wire, der går langs med en lang 
række bure.  
 
Udmugningshyppigheden i de gamle stalde påvirker ammoniakfordampningen på følgen-
de måde:  
 
Ugentlig udmugning:   7245 kg N/år 
2 gange ugentlig udmugning: 6979 kg N/år 
Daglig udmugning:   6713 kg N/år 
 
En udmugning 2 gange om ugen vil kunne praktiseres – og er også blevet praktiseret i 
perioder hidtil. Det vil typisk være mandag og fredag. En udmugning 2 gange i ugen vur-
deres ikke at være en særlig omkostning, da det vil gå hurtigere at muge ud, når der er 
mindre gødning i renderne. Udmugning 2 gange om ugen vurderes at kunne praktiseres 
uden at skulle ansætte yderligere mandskab, så det vurderes at være et tiltag, som ikke 
vil indebære en væsentlig merudgift. 
 
Det er derfor valgt at der fremover vil blive muget ud 2 gange om ugen i de bygninger, 
der ikke har fast monteret skrabeanlæg, dvs. bygning 6, 6a og 7.  
 
Daglig udmugning kan principielt set også praktiseres manuelt, men vil koste noget mere 
i arbejdsløn, både fordi det vil tage en del mere tid, og fordi der så vil skulle muges ud i 
weekenderne, til en højere timeløn. 
 
En automatiseret udmugning i bygning 6, 6a og 7 vil anslået koste 3-400.000 kr. i an-
lægsinvestering. Dette er til indkøb af skrabere, til at lægge strøm ned til alle hallerne, 
som i dag ikke er forsynet med strøm, samt arbejdsløn til montering mv. Dette ville i 
princippet kunne lade sig gøre, men omkostningen er stor (måske dobbelt så stor) i for-
hold til hvad det ville koste at installere i forbindelse med et nyt anlæg. Dels er hallerne 
korte, så der skal relativt flere skrabeanlæg til, for at betjene samme antal bure, og der 
skal lægges strøm ned til alle hallerne.   
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Hallerne er mellem 10 og 24 år gamle, og vil fremover kun være i brug som sommer-
farm. En ny investering i disse haller vil forlænge afskrivningstiden på hallerne, således 
at der går endnu længere tid før hallerne kan skiftes ud med lukkede haller. 
 
Ved et renteniveau på 5 %, en investeringsudgift på 400.000 og årlige udgifter på 2.000 
kr. til service, og en difference i ammoniakudledning på 6979 – 6713 kg N= 266 kg N pr. 
år, vil omkostningen pr. kg reduceret N være på ca. 200 kr. /kg N. Dette vurderes at 
være en relativt dyr besparelse i kvælstof, som ligger over Aabenraa Kommunes niveau 
for BAT (40 kr./reduceret kg. N). 
 

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Der er naturlig ventilation i alle haller. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at naturlig ventilation er det mest optimale ift. dyretypen, 
idet det sikrer et højt luftskifte uden energiforbrug som følge deraf. 
 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Foder leveres af Sole Minkfoder. Ansøger har ikke direkte indflydelse på indholdet af pro-
tein i foderet, men Sole Minkfoder oplyser, at kravet om max 32 % protein af OE i uger-
ne 30-47 vil være opfyldt, hvilket reducerer ammoniakfordampningen. I branchen arbej-
des på at reducere indholdet af protein i minkfoder, for derved at reducere indholdet af 
kvælstof både i husdyrgødning og som ammoniakfordampning.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår til fodring, herunder krav til 
maksimale proteinindhold er taget de nødvendige forholdsregler ift. at reducere indholdet 
af N og P i den producerede gylle. Det vurderes tillige, at et lavt indhold af protein i fode-
ret kan betegnes som værende på niveau med BAT, selvom der ikke er defineret niveau 
eller BAT-teknologier for mink. 
 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder 
Redegørelse 
Der anvendes minkfoder. Foder opbevares i fodersilo i lade (bygning nummer 9). Foderet 
leveres hver 2. dag med lastbil og fyldes i silo.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af foder i silo samt generel renholdelse af 
bygninger og omgivelser er med til at sikre ejendommen mod tilhold af skadedyr, hvorfor 
der er stillet vilkår i relation hertil. 
 

5.5 Rengøring af haller 
Redegørelse 
Halm under burene fjernes tre gange om året. En gang om året vaskes alle bure med 
vand, især for at fjerne rester af pels.  Jf. pelsdyrbekendtgørelsen kan der vaskes med op 
til 20 l vand /m2 i haller uden tæt bund, idet det vurderes at risikoen for nedsivning vil 
være begrænset. Fodersilo og maskiner rengøres dagligt. 
Der tilstræbes en god hygiejne på anlægget, herunder sikres det at bure og gulve i hal-
lerne holdes tørre, samt at hele anlægget inklusiv fodringsanlæg holdes rent. 
Vurdering 
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Aabenraa Kommune vurderer, at pelsdyrbekendtgørelsens bestemmelser er tilstrækkeli-
ge ift. at sikre det omgivende miljø, hvorfor der ikke er stillet skærpede vilkår til vask og 
rengøring. 
 

5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Der anvendes strøm til frostsikring af drikkevand og pelseri. Naturlig ventilation samt 
minimal brug af lys i haller og på udearealer er med til at holde energiforbruget nede. 
Vandsystemet er af cirkulationstypen med vandtank, hvor der holdes et konstant tryk på 
ventilerne. Systemet giver også mulighed for at frostsikre vandet i frostperioder, således 
at dyrene er sikret vandforsyning i disse perioder. Det elektriske varmesystem starter 
ved 2º C og stopper ved 3º C, hvilket energimæssig er en optimal løsning.  
Skrabeanlægget i gødningsrenderne på det nye anlæg og anlægget til pelsning vil blive 
kontrolleret og vedligeholdt således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Der an-
vendes pillefyr til opvarmning af stuehus samt pelseri. 
 
Tabel 4: Energiforbrug 

Type (energi) Forbrug før Forbrug efter 

El 49.000 kWh 63.000 kWh 

Dieselolie 5.300 Liter 5.300 Liter 

Piller til opvarmning  10 Tons 10 Tons 

 
Hovedparten af vandforbruget er drikkevand til minkene. Vandbesparelse opnås ved 
drikkenipler, der er etableret i maske 3 eller 4 i burene, hvilket er det optimale. Drikkeni-
pler er placeret ovenover gyllerende, hvorved evt. spild af drikkevand opsamles. Alle 
vandventiler på farmen kontrolleres dagligt og repareres med det samme ved behov. 
Drikkevandssystemet drives og vedligeholdes således at unødvendigt spild undgås i vi-
dest muligt omfang. Derudover anvendes der vand til rengøring af fodersilo og årlig ren-
gøring af farmen. 
               
Tabel 5: Vandforbrug 

Type (vand) Forbrug før Forbrug efter  

Vandforbrug beboelse 180 m³ 180 m³ 

Drikkevand for mink 2.650 m³ 3.380 m³ 

Vask af haller 40 m³ 60 m³ 

Vask af fodersilo 20 m³ 30 m³ 

Rengøring af maskiner 10 m³ 15 m³ 

Sprøjtning 200 m³ 200 m³ 

Markvanding 0 m³ 0 m³ 

Sum 3.100 m³ 3.955 m³ 

 
Ejendommen er tilsluttet Bovrup Vandværk. Der er ingen markboringer tilknyttet ejen-
dommen. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med det beskrevne energi- og vandforbrug samt 
besparende foranstaltninger er taget de forholdsregler, som kan anvendes på et husdyr-
brug med mink. BAT er ikke beskrevet for den givne dyretype, men de stillede vilkår ift. 
indrapportering af markante stigninger i forbrug samt bl.a. anvendelse af drikkenipler 
vurderes at bidrage til, at ressourceforbruget på ejendommen foregår iht. niveauet for 
BAT. 
 

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Mængden af rengøringsvand til vask af bure og fodersilo, samt drikkevandsspild er skøn-
net ud fra kapacitetsberegningens normtal. Sprøjteudstyr håndteres på møddingsplads. 
Maskiner og redskaber afvaskes på vaskeplads og vaskevandet opsamles og tilledes 
gyllebeholder. 
 
Samlet skal der opbevares 3259,8 m3 spildevand og gylle, inklusiv regnvand fra befæ-
stede arealer. Den samlede opbevaringskapacitet er på 3677 m3. Det vil sige, at der er 
opbevaringskapacitet til 13,5 måneders produktion af gylle. Kapacitetsberegningen frem-
går af bilag. 
 
Tabel 6: Spildevand 

Spildevandstyper m³ /år før 
udvidelse 

m³ /år 
efter ud-
videlse 

Afledes til Renseforanstaltning  

Gylle og drikke-
vandsspild  

2100 m³ 2899 m³ Gyllebeholder Ingen 

Rengøringsvand til 
rengøring af bure 

40 m3 60 m3 Jorden Ingen 

Vaskevand fra 
vaskeplads ved 
fortank  

10 m³ 15 m³ Gyllebeholder Ingen 

Regnvand fra va-
skeplads ved for-
tank (42 m2 ) 

29 m³ 29 m³ Gyllebeholder Ingen 

Regnvand fra be-
fæstet areal foran 
lade (68 m2 ) 

48 m3 48 m3 Overfladevandssystem Sandfang 

Vaskevand fra 
rengøring af foder-
silo i lade 

20 m3 30 m3 Gyllebeholder Ingen 

Regnvand fra 
møddingsplads 
(340 m2 ) 

238 m³ 238 m³ Gyllebeholder Ingen 

Sanitært spilde-
vand 

180 m³ 180 m³ Afløbssystem Minirenseanlæg 

Tagvand på byg-
ning med tagrende 

4047 m³ 9.067 m³ 
Regnvandssystem 

(grøft og dernæst til 
bæk) 

Ingen 

 
Spildevand fra husholdningen ledes til minirenseanlæg og videre til afløbssystem. Tag-
vandet ledes til regnvandssystemet og til en stor grøft, der fungerer som et delvis natur-
ligt forsinkelsesbassin og derfra videre til Bovrup bæk. Vandet fra befæstet areal ved 
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fodersilo og fortank ledes til gyllebeholder. Regnvand fra befæstet areal foran lade ledes 
til sandfang og videre til regnvandssystem. Afløbsforholdene fremgår af kortbilaget.   
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne drift samt overholdelse af gældende reg-
ler, jf. bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebe-
skyttelsesmidler (BEK nr. 268 af 31/03/2009) er med til at sikre det omgivende miljø 
mod punktforurening, hvorfor der ikke er stillet skærpede vilkår i relation hertil. Der er 
stillet vilkår om, at alt overfladevand fra befæstede arealer med rester af foder, gødning, 
sprøjtemidler m.v. ledes til gyllesystemet. Der skal søges særskilt tilladelse ved Aabenraa 
Kommune til afledning af tagvand fra nye bygninger således, at der kan foretages bereg-
ninger af den hydrauliske påvirkning af Bovrup Bæk. 
 

5.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Indkøbte sprøjtemidler opbevares i aflåst skab i maskinhus inden brug. Der opbevares 
ingen sprøjtemiddelrester, da alt bruges. Sprøjteudstyr rengøres på vaskeplads ved gyl-
lebeholder. 
 
Der opbevares mindre mængder af kemi og medicin på ejendommen, som er placeret i 
aflåst rum i pelseriet. Sprøjtemidler bruges, og der opbevares ingen rester.  
 
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 de generelle regler for opbevaring og håndtering af ke-
mikalier og medicin er tilstrækkelige ift. at sikre det omgivende miljø, idet virksomhe-
dens anvendelse og oplag af kemikalier og medicin er minimalt. 
 

5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
Affald opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens regulativer. Arealerne omkring 
bygninger og tilkørselsveje holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.m. 
Rester af lægemidler og kanyler bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om 
bortskaffelse af affald. Tom emballage – papir, pap, plast - og overdækningsplast og 
tomme sække af plast opbevares i container, der tømmes i forbindelse med dagrenovati-
onen. 
 
Tabel 7: Affald 

Affaldstype Opbevaringssted Transportør Modtager Mængder/år EAK-kode 

Farligt affald      

Spildolie 
På maskinværkstedet, der 
foretager service, olieskift 
m.v. 

- - 10 liter 13.02.08 

Olie- og brænd-
stoffiltre 

På maskinværkstedet, der 
foretager service, olieskift 
m.v. 

- - - 16.01.07 

Rester af be-
kæmpelsesmidler 

Ingen rester – alt bruges - - - 02.01.05 

Medicinrester 
I aflåst skindopbevarings-
rum 

Dyrlæge Dyrlæge Alt bruges 18.02.08 

Kanyler i særlig 
beholder 

I aflåst skindopbevarings-
rum 

Ansøger Apotek 50 stk. 18.02.02 

Tomme medicin- 
og vaccineglas 

I aflåst skindopbevarings-
rum 

Ejer 
Kommunal contai-

nerplads eller 
10-15 stk. 

Afhængig af 
indhold / 
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apotek 15.01.07 
Batterier, alle 

typer 
Kasse i fyrrum 

Dagrenovation 
(speciel pose) 

Kommunal contai-
nerplads 

50 stk. 20.01.33 

Lysstofrør og 
elsparepærer 

Værksted Ansøger 
Kommunal contai-

nerplads 
2x 5 stk. 

 
 

20.01.21 
 

 

Asbestplader Maskinhus Ansøger 
Kommunal Con-

tainerplads, Tum-
bøl 

5-10 stk. 

 
17.06.05 

Andet affald:      

Tom emballage 
(papir/pap) 

Container Dagrenovation 
Kommunal contai-

nerplads 

 
200 kg 

 
15.01.01 

Tom emballage 
(plast) 

Container Dagrenovation 
Kommunal contai-

nerplads 

 
100 kg 

 
15.01.02 

Europaller og 
éngangspaller af 

træ 
Maskinhus Ansøger 

Returneres til 
leverandør 

30 stk. 15.01.03 

Jern og metal, 
tomme olietrom-

ler og  
–tanke 

Bagved bygning 1 Skrothandler Skrothandler 1.000 kg 
02.01.10 
15.01.04 

Døde dyr og 
pelsede kroppe 

Fryser/lukket container på 
møddingsplads 

DanFond DanFond 50 tons 02.01.02 

 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Tabel 10 er ikke en anmeldelse af farligt af-
fald. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om affaldstype (EAK-kode), samt affaldets 
mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Desuden skal al farligt affald 
sorteres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere skal kunne dokumen-
teres overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid ske efter Kom-
munens regulativer. 
 
Ved transport af affald skal transportør (ansøger eller andre) sikre at transporten sker på 
en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at den ikke er til gene eller fare 
for omgivelserne. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at overholdelse af generelle regler samt kommunens af-
faldsregulativer er med til at sikre en miljømæssigt forsvarlig håndtering af affald på 
ejendommen. 

5.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
I forbindelse med pelsningsperioden placeres container til kroppe på møddingspladsen 
tæt ved pelseriet. Affald bortskaffes iht. gældende regler, og der sorteres med henblik 
på, at affaldet så vidt muligt kan genanvendes. Brandbart affald opbevares i en container 
og tømning indgår i en fast renovationsordning. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen efterlever BAT, hvad angår affaldshåndte-
ring, gennem overholdelse af kommunens affaldsregulativer. Aabenraa kommune anser 
det ligeledes som værende BAT, at egnede affaldstyper søges afhændet med henblik på 
genanvendelse. Kommunen stiller, med undtagelse af krav til opbevaring af kroppe i 
pelsningsperioden, ikke yderligere krav til affaldshåndteringen udover de, som er beskre-
vet i affaldsregulativerne.  

5.10 Olie 
Redegørelse 
Service på traktorer udføres på autoriseret værksted, da traktorerne er forholdsvis nye. 
Der opbevares ingen spildolie på ejendommen. 
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Tabel 8: Olietanke 

Olietanke: Volumen Fremstillingsår  Tanknr. Godkendelsesnr.  

Dieselolietank i maskinhu-
set 

1.200 liter 2003 
Rougs 

nr. 
135596 

01-5313 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de stillede vilkår til tankning samt krav om, at der ikke 
opbevares spildolie på ejendommen er med til at minimere risikoen for uheld. 
 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e), samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
I forbindelse med byggeriet vil der blive udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver 
hvordan medarbejderne og ejer skal handle i tilfælde af brand, overløb af gylle, kemika-
lie- og oliespild, samt strømsvigt m.v. Beredskabsplanen vil blive holdt ajour og altid væ-
re at finde på bedriften for alle medarbejdere.  
 
Gyllepumpning sker altid under opsyn. I tilfælde af uheld løber gyllen ud på mark med 
dræn og derfra til grøft. Der er traktor med frontlæser på anlægget og mulighed for at 
udlægge halmballer til blokering for gylle ved eventuelt uheld 
Fyldning af gyllevogn foregår med sugetårn, som i sig selv minimerer risikoen for spild. 
 
Der opbevares ingen spildolie eller kemikalierester på ejendommen.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at en beredskabsplan og den beskrevne drift på ejen-
dommen bidrager til at forebygge evt. uheld. Desuden vil skaden forårsaget af evt. uheld 
minimeres ved at følge beredskabsplanens beredskabsprocedurer. Det er driftsherrens 
ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabsplanen. 

 
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. 
 

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 
Udarbejdelse af beredskabsplan opfattes at kommunen som værende BAT, idet udarbej-
delsen af planen gør, at man får vurderet og gennemtænkt forskellige former for proce-
durer ved diverse uheld således at evt. skader ved uheld kan minimeres. Der er derfor 
sat vilkår om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan hvis en sådan ikke allerede fore-
findes. 
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6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
Der produceres udelukkende flydende husdyrgødning på ejendommen. Den producerede 
gylle udbringes på egne arealer (ejet/forpagtet) samt aftalearealer med et dyretryk på 
1,4 DE/ha.  
 
Tabel 9: Produceret husdyrgødning 

Dyretype Gødningstype 

Mængde 

 Efter 

Flydende Fast 

Mink Flydende 178,5 DE/2899,8 m3 0 DE/0 m3 

Sum  2899,8 m3  

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ved den ansøgte drift af arealerne, den producerede 
mængde husdyrgødning samt de indgåede aftaler om tredjemandsarealer er sikret over-
holdelse af harmonireglerne. 
 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er to gyllebeholdere på Kielsbjergvej 3 på hhv. 720 m3 og 2.050 m3. En tredje gylle-
beholder (900 m3) befinder sig på Blåkrogvej 25, 6200 Aabenraa. Denne ejendom ejes 
af ansøger. Den pågældende gyllebeholder er ikke indtastet i husdyrgodkendelse.dk. 
Derudover er der en forbeholder på 7 m3 på ejendommen, der ikke er indtastet i ansøg-
ningssystemet, da det ikke er et slutlager. 
 
Tabel 10: Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning 

Anlæg Kapacitet 
i m³ Opført Overdækning % før % efter 

Eksisterende gyllebeholder 720 1989 Flydelag 26 20 

Eksisterende gyllebeholder 2050 2005 Flydelag 74 56 

Eksisterende gyllebeholder 900 1991 Flydelag -     24 

I alt 3670   100,0 100,0 

 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendom-
men til den producerede husdyrgødning, idet der er mere end 9 måneders kapacitet på 
selve ejendommen. Der er derfor ikke stillet vilkår om opbevaring af gylle på ansøgers 
anden ejendom Blåkrogvej 25. Opbevaring på den pågældende ejendom sker ikke pga. 
kapacitetsmangel men af hensyn til driften af markerne. 
 
Der skal foretages daglige tjek og løbende service af gyllebeholderne efter behov.  
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6.2.2 BAT opbevaring af husdyrgødning 

Redegørelse 
BAT med hensyn til gødningsopbevaring er jf. referencedokumentet for bedste tilgænge-
lige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF). 
For hver gyllebeholder er der tale om: 
• en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger 
• lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang om året) 
• beholderens bund og vægge er tætte 
• der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør 
• gyllen kun omrøres umiddelbart før tømning 
• beholderen er med naturligt flydelag (sikres ved at tilsætte halm efter hver tømning). 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med kravet om 10-års beholderkontrol samt de 
stillede vilkår om årlig inspektion af beholderne er tale om BAT for de to beholdere på 
Kielsbjergvej 3. 
 

6.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Der er stillet vilkår om, at halmen fra burene opbevares på møddingsplads eller i gyllebe-
holder, såfremt den ikke køres direkte ud, da halmen kan indeholde husdyrgødning. Der 
produceres og opbevares derudover ikke dybstrøelse eller anden fast husdyrgødning på 
ejendommen, hvorfor der ikke er foretaget vurdering heraf eller stillet vilkår hertil. 
 

6.4 Anden organisk gødning 
Der udbringes ikke anden organisk gødning på arealerne.  
 

6.5 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.5.1 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og udbringningsteknik, så må BAT indenfor minkbrug kunne sam-
menlignes med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT for udbringningsteknik 
er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører inten-
siv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag.  
 
En del af disse tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om 
jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (regler for udbringningstidspunk-
ter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder på weekend- og helligdage), udbring-
ningsmetoder (f.eks. ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle), krav om nedfældning på 
visse arealer tæt på sårbar natur, krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i 
planter, krav om nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 
timer, krav om maksimale mængder husdyrgødning pr. ha, krav til efterafgrøder), hvor-
for det er et lovkrav at følge dem.  
 
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.  
 
Maskinstationen står for udbringning af gyllen. Gylle udbringes med 25 
tons gyllevogn med slæbeslanger, og på arealerne ved Blåkrog køres der som regel med 
en selvkørende slangeudlægger, hvor gyllen pumpes fra beholderen og ud til udlægge-
ren, dette sparer nogle transporter med gyllevogn. Maskinstationen kører altid med det 
nyeste udstyr. Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvor-
på der er udbragt gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og 
evt. nedbør).  
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Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der er et 
areal, der skråner lidt ned mod Bovrup Bæk, her holdes der en ekstra bræmme på 20 m 
af marken, hvor der ikke udbringes flydende husdyrgødning.  
 
Ansøger mener, at de anvendte udbringningsteknikker lever op til BAT. 
 
Når der udbringes husdyrgødning og suppleres op til Plantedirektoratets norm med han-
delsgødning, er der forbrugt 15-20 % mindre kvælstof end økonomisk optimal mængde. 
Dette medfører et kraftigt incitament til optimal håndtering af husdyrgødningen. Ansøger 
vil derfor søge den mest optimale form for udbringningsteknik og placering i sædskiftet, 
så fordampningen af ammoniak reduceres mest mulig og udnyttelsen af næringsstoffer 
er størst mulig. Ligeledes vil stigende afgrødepriser flytte afgrødernes økonomisk optima-
le kvælstofniveau højere op, og dermed kræve bedre udnyttelse af husdyrgødning på 
bedriftens arealer. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de anvendte udbringningsteknikker, udarbej-
delse af mark- og gødningsplan samt med de stillede vilkår til håndtering af flydende 
husdyrgødning er taget de nødvendige forholdsregler ift. at sikre omgivelserne mod foru-
rening. De beskrevne teknikker vurderes på baggrund heraf at efterleve niveauet for 
BAT. Beredskabsplanen er desuden et væsentligt værktøj ift. at minimere konsekvenser-
ne som følge af uheld, hvor der f.eks. sker spild eller udledning af husdyrgødning. 
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 
Redegørelse 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra minkfarme er reguleret vha. pelsdyrbekendtgørelsens 
afstandskrav, idet ansøgningssystemet ikke foretager beregninger for denne dyretype. 
 
De største potentielle gener for naboer vil være fra lugt, fluer og transport.  
Lugten stammer fra staldene og fra opbevaringsanlæggene (gyllebeholderne), og fra ud-
bringning af gylle. 
 
Man skelner mellem vedvarende lugtkilder og periodiske lugtkilder. De vedvarende hidrø-
rer fra dyrene i staldene og fra anlæg til opbevaring af husdyrgødning. De periodiske 
stammer primært fra udkørsel af husdyrgødning. 
 
Vedvarende lugtkilder 
 
Anlæg  
Lugt fra minkhaller stammer især fra gødning og urin afsat i gødningsrender og på gulv 
under burene. Den åbne overflade i gødningsrenderne afgiver både lugt og ammoniak. 
Lugt- og fluegener, og ammoniakfordampning formindskes ved udmugning (tømning af 
gødningsrender). Med de nye lukkede haller og automatisk udmugning, forventes det at 
anlægget stort set ikke kommer til at lugte mere end det eksisterende. 
 
Idet tæverne går i det nye anlæg om vinteren, vil de små haller på de eksisterende an-
læg kun være i brug i perioden fra 1. juni indtil pelsningen er slut omkring 20. December, 
dvs. ca. 5 måneder om året. Derefter gøres de små haller rene, og der er derfor ingen 
lugt derfra i hele foråret, indtil disse igen tages i brug omkring 1. juni. 
  
Opbevaring af husdyrgødning  
Overdækning af gyllebeholder og halm på møddingsplads er vigtige foranstaltninger til 
begrænsning af lugt- og fluegener. Gyllebeholderne på Kielsbjergvej 3 har ikke fast over-
dækning, og det er derfor at største betydning, at det naturlige flydelag er tæt, og uden 
sprækker eller åbne gylleoverflader. Halm med gødningsrester på møddingspladsen skal 
holdes overdækket med tæt og uigennemtrængeligt materiale. 
 
Lugtens udbredelse afhænger af anlæggets geografiske placering og den fremherskende 
vindretning, antal mink på stald, og om der er andre husdyrbrug i nærheden, som bidra-
ger til lugten (kumulation). 
I Danmark er den fremherskende vindretning fra vest mod øst, og nabobebyggelser  be-
liggende øst for lugtafgivende anlæg er derfor mere udsatte end tilsvarende beboelse 
vest for anlæg. 
 
Periodiske lugtkilder 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Lugt fra udbringning af gylle afhænger af flere parametre: 
Lugt fra udbringning af gylle øges i varmt og luftigt vejr, og formindskes i stille gråvejr 
med efterfølgende regn. Nedfældning af gylle mindsker lugten, hvis gyllen kan komme et 
godt stykke ned i jorden.   
Fast gødning (halm med gødningsrester) er der kun mindre mængder af på Kielsbjergvej 
3. Ved udbringning skal gødningen nedbringes, dvs. enten nedpløjes eller nedharves, 
inden 6 timer efter udbringning. Det er med til at minimerer tidsrummet med evt. lugt-
gener. 
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Generelt gælder, at ofte opleves lugtgener som mindre generende, hvis naboer og om-
kringboende bliver varskoet før udbringning af gylle/gødning, og hvis landmanden er ind-
stillet på at tage størst mulig hensyn ved udkørsel: f.eks.  

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

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

nabolaget  
• mv.   

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

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

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

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

skal være mindst 200 m. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at beboere kan blive påvirket af minkfarmen i et konse-
kvensområde for lugtemission på 200 m. 
 
Aabenraa kommunes vurdering er begrundet i MKN – afgørelse j.nr. 130 – 00344, hvor 
MKN afgør at indenfor det beregnede konsekvensområde, har det erfaringsmæssigt vist 
sig, at lugt kunne registreres. Når pelsdyrbekendtgørelsen opererer med en afstand på 
200 m til byzone vurderes det således, at indenfor 200 m vil lugt kunne registreres.  
 
Konsekvensområdet fremgår af bilag 2 b og 2 c, og alle indenfor konsekvensområdet har 
fået udkastet til miljøgodkendelse sendt i høring. Der er sendt i høring efter bilag 2 b, 
hvor radius på 200 m er taget fra lugtcentrum. Bilag 2 c angiver en bufferzone fra de 
lugtgivende minkhaller. Bilag 2 b tager flest naboer med, og det er den, der er brugt til 
bestemmelse af, hvem der skal have miljøgodkendelsen tilsendt.  
 
Afstandskravet på 100 m til nærmeste nabobeboelse er overholdt, idet ansøger har an-
søgt om at bygge nye minkhaller i en afstand af 150 m fra Kielsbjergvej 7. 
Bovrup ligger ca. 1,8 km sydøst for anlæg på Kielsbjergvej 3, og afstandskravet på 200 
m er dermed også overholdt. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at lugtgener fra minkfarme reguleres af ”Bekendtgørelse 
om pelsdyrfarme m.v. af den 13. december 2006”. Denne bekendtgørelse definerer af-
standskrav på henholdsvis 100 og 200 m ”ved ændring, der medfører gener for omgivel-
serne samt etablering og udvidelse af pelsdyrhaller til andre pelsdyr end ræve, og for 
farme med under 10.000 tæver”. Aabenraa Kommune vurderer, at afstandskravene er 
overholdt.  
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår til forebyggelse af lugt samt 
godt landmandsskab og afstanden til naboer, samt det forhold at nabobeboelserne er 
beliggende hhv. vest og nord for anlægget, ikke vil opstå lugtgener for omkringboende. 
Forekommer der, efter Aabenraa Kommunes vurdering, lugtgener på trods af at af-
standskravene er opfyldt, kan Aabenraa Kommune give påbud om lugtreducerende for-
anstaltninger. 
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7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med nyeste retningslinjer fra 
Statens Skadedyrslaboratorium. Fluebekæmpelsen sker ved ophængning af snor med gift 
i minkhallerne ved behov. Fluebekæmpelsen ophænges tidligt på foråret før fluerne 
kommer. 
 
Foderet opbevares i lukket silo, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter og 
måger). Det sikres, at der er rydeligt omkring ejendommen for at undgå at tiltrække 
skadedyr. Idet de nye haller er lukkede vil der ikke være adgang for måger til foder ved 
burene. Døde dyr, kroppe og fedt opbevares nedfrosset indtil afhentning. 
Ejer kontakter kommunal rottefænger efter behov. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af foder i silo, den anvendte tilgang til flue- 
og skadedyrsbekæmpelse på ejendommen er med til at minimere generne ift. naboer. 
 
 
Det vurderes, at overholdelse af generelle regler for opbevaring og håndtering af foder 
samt rengøring af fodersiloer- og vogne er tilstrækkelige ift. forebygge tilhold af skade-
dyr på ejendommen, jf. bekendtgørelse nr. 1428 af den 13. december 2006 om pelsdyr-
farme m.v. 

7.3 Transport  
Redegørelse 
Gyllen udbringes med slæbeslanger med 25 tons gyllevogn. Der vil forekomme flere gyl-
letransporter fra ejendommen. I forbindelse med udvidelse af besætningen vil der være 
et øget transportbehov til og fra ejendommen. Antallet af transporter øges med ca. 13 
%, og er ikke proportional med udvidelsen, idet der ikke sker en øgning af antallet af 
fodertransporter, da der medbringes en større mængde pr. transport. Hovedparten af 
transporterne sker i dagtimerne. 
 
Adgang til ejendommen sker ad offentlig vej. 
 
Tung trafik (DanFond, gylle og fodertransporter), dagrenovation og afhentning af skind 
sker fra Kielsbjergvej. Enkelte transporter med husdyrgødning foregår gennem beboet 
område.  
Transporten vurderes ikke at medføre væsentlige gener for naboer og trafikken. 
 
 
Tabel 11: Antal transporter 

Transporter 
Før udvidelse 

antal/år 
Efter udvidelse 

antal/år 

Foder 180 gange 180 gange 

Fyringsolie/brændstof 5 gange 6 gange 

Afhentning af skind 10-12 gange 10-12 gange 

Afhentning af døde mink 5 gange 6 gange 

Diverse sækkevarer mv. 1 gange 1 gange 

Gyllekørsel 88 gange 128 gange 

Dagrenovation 26 gange 26 gange 

Maksimalt i alt 317 gange 359 gange 
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Transportveje fremgår af bilag.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at vilkår der henstiller til, at transport hovedsageligt fore-
går i dagtimerne på hverdage er med til at reducere generne for omkringboende samt 
beboere i nærliggende byer, som transporter skal ske igennem. 
 

7.4 Støj 
Redegørelse 
En mulig støjkilde fra produktionen er pelseriet, der kører i perioden november til de-
cember. Bygningerne er isoleret hvilket reducerer støjgener derfra.  
 
Derudover er der afhentning/levering af foder, gødning, pelse, kroppe og fedt. Der er 
dagligt brug af fodervogn. 
 
På grund af forholdsvis stor afstand til naboer forventes minkfarmen ikke at give anled-
ning til støjgener for naboer. 
 
Der er ikke foretaget særlige tiltag for at dæmpe støjkilder. Dette er ikke skønnet nød-
vendigt grundet anlæggets placering i forhold til naboer og arten af støjkilder. Kompres-
soren er en skruekompressor som er en støjsvag type. Der foretages årligt service på 
kompressoren. 
 
Tabel 12: Støjkilder på ejendommen 

Støjkilde Placering Driftstid 

Gylleomrøring Ved gyllebeholder. 
Marts, april og maj 
måned. 

Gylleudkørsel På egne arealer. 
Marts, april og maj 
måned. 

Kompressor i pelseri Forrum i pelseri. 75-100 timer i novem-
ber- december 

Lastbiler m.v. - 
Hele året, hovedsage-
ligt i dagtimerne 

 
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 kultur-
historiske interesser 
at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, landskab og kulturhi-
storie. 
 
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 Kielsbjergvej 
3, 6200 Aabenraa er beliggende i Det åbne land, Øst og har driftsarealer beliggende i det 
samme område samt i Sønderborg Kommune. Kommuneplanen fastsætter for planens 
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område Det åbne land, Øst ikke retningslinjer for støjbelastning, der er til hindring for 
udvidelsesmulighederne for landbruget.  
 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støj-
udsendelse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af 
disse arealer. 
 
Landbrugets driftsbygninger på adressen Kielsbjergvej 3, 6200 Aabenraa er beliggende i 
Det åbne land, Øst. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i 
umiddelbar nærhed af disse vil være uden betydning for de i kommuneplanen beskrevne 
planlagte områder, eksempelvis boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, 
lokalbyer, landsbyer, da afstanden til områderne er stor. Eksempelvis er afstanden til 
lokalbyen Bovrup-Varnæs (planområde 1.8.) større end 1.700 meter. På disse afstande 
er det udelukket, at der kan fås støjgener fra aktiviteter ved driftsbygningerne. 
Afstanden fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse til grænsen til 
Sønderborg Kommune er større end 270 meter. På disse afstande kan der opstå støjge-
ner ved beboelser i Sønderborg Kommune. 
 
Driftsarealer hørende til landbruget er beliggende i stor afstand fra planlagte områder. 
Eksempelvis er afstanden til lokalbyen Bovrup-Varnæs (planområde 1.8.) større end 
1700 meter. På disse afstande er det udelukket, at der kan fås støjgener fra aktiviteter 
på driftsarealerne. 
Driftsarealer grænser op til grænsen til Sønderborg Kommune, og driftsarealer er belig-
gende i Sønderborg Kommune. 
På disse afstande kan der opstå støjgener ved beboelser i Sønderborg Kommune. 
Afstanden fra driftsarealer beliggende op til kommunegrænsen og i Sønderborg Kommu-
ne til planlagte områder i Sønderborg Kommune er stor. 
 

7.5 Støv 
Redegørelse 
Minkfoder støver ikke. Der anvendes halm til redemateriale. I forbindelse med høst kan 
det støve fra høstarbejdet. Driften medfører ikke væsentlige støvgener uden for ejen-
dommens eget areal. Håndtering af halm vurderes ikke at medføre støvgener udenfor 
ejendommen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer grundet ejendommens beliggenhed i forhold til naboer 
samt brug af minkfoder, at støvgener udenfor ejendommen vil være begrænsede. Driften 
må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget, hvorfor ansøger opfordres til 
hensynsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. 
 

7.6 Lys 
Redegørelse 
Der anvendes ikke kunstig belysning på anlægget, da kunstig belysning forstyrrer min-
kenes cyklus. Der er én udendørs belysning på anlægget, denne er placeret på gavlen af 
bygning 2 ved renovationsbeholdere og er monteret med bevægelsesfølsom censor. Be-
lysningen på ejendommen forventes ikke at kunne medføre væsentlige gener for trafi-
kanter og naboer. 
 
I forbindelse med høst kan det forekomme, at maskinerne kører med lys. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at lysgener fra ejendommen vil være begrænsede, idet 
der kun er en udendørs lampe på ejendommen, og denne styres vha. sensor. Der benyt-
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tes minimale mængder arbejdslys, og derfor er det ikke fundet nødvendigt at stille skær-
pede vilkår i relation hertil.  

7.7 Ammoniak – generel reduktion  
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 11 er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger fremsendt i 
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 generelle reduktionskrav er opnået ved den valgte foderteknologi, hyppig/automatisk 
udmugning samt halm ad libitum, hvorfor der er stillet vilkår herom. 
 
Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøgningssystemet: 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de valgte virkemidler og de deraf stillede vilkår 
er opnået en tilstrækkelig reduktion i ammoniakfordampningen fra anlæggene sammen-
holdt med ejendommens placering ift. omkringboende samt omgivende natur. 
 

7.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Produktionen på Kielsbjergvej 3 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle), som inde-
holder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.), der ved uhensigtsmæs-
sig behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet. 
 
På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udslip af 
luftbårent 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. Kravet vedrører alene 
reduktion af den forøgede emission, altså ammoniakemissionen fra selve udvidelsen, 
samt for stalde der renoveres. Det fremgår af ansøgningen, at dette reduktionskrav er 
overholdt. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte udvidelse vil give anledning til en meremis-
sion af ammoniak på 367,87 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved bli-
ver på 6.979,08 kg N/år. 
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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 kraf-
tig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Resultatet bliver, at flere af de ka-
rakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtypernes 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 indi-
rekte 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 (Kielsbjergvej 3) 

 
Naturarealerne omfatter et vandhul ca. 150 m nordvest for ejendommen, en mose ca. 
975 m øst for ejendommen samt en mose nord for udbringningsareal BKV-2.  
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven 
  
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 20 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2008. NOVANA, Faglig rapport nr. 761, 2010 og 
http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-modeller/Deposition/). 
 
Husdyrlovens § 7 
For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering 
med ammoniak må den luftbårne ammoniak deposition (nedfald) fra husdyrbrug til na-
turarealer omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. (lov nr. 1572 af 
20.12.2006) ikke øges, hvis afstanden er mindre end 300 meter (bufferzone I). Er af-
standen mellem anlæg og § 7-området mellem 300 meter og 1000 meter, må merbe-
lastningen af ammoniak i naturområdet ikke overskride 0,3-0,7 kg N/ha/år (afhængig af 
antallet af andre husdyrbrug med mere end 75 DE, der ligger nærmere bruget og § 7 
naturområdet end 1000 meter (bufferzone II)). 
 
De naturområder, der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., 
er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesområder 
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6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor in-
ternationale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og 
brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og be-
liggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forpligtet til at foreta-
ge en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at sikre natur-
områderne den fornødne beskyttelse. Vurderes det ikke at være tilfældet (kun i særlige 
tilfælde), kan kommunen stille forurenings begrænsende vilkår, som rækker ud over 
ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Der ligger ingen naturområder indenfor 1000 meter fra anlægget, som er omfattet af 
Husdyrlovens § 7, jf. kortbilag.  
 
Nærmeste § 7 område er et overdrev ved Adsbøl ca. 4,8 km sydøst for ejendommen. 
Merdepositionen er i ansøgningssystemet beregnet til 0,001 kg N/ha. Den totale afsæt-
ning fra ejendommens driftsanlæg til naturområdet er beregnet til 0,016 kg N/ha. Der 
sker således ingen målbar merbelastning af det pågældende naturområde. Grundet af-
standen til naturområdet (> 3 km, jf. DMU 2006) samt de beregnede kvælstofdepositio-
ner vurderer Aabenraa Kommune, at det ikke på videnskabelig vis er muligt at dokumen-
tere biologiske ændringer i naturtilstanden i naturområdet som følge af udvidelsen på 
Kielsbjergvej 3. 
 
§ 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 Kielsbjergvej 3. Desuden gælder det jf. Naturbeskyttelseslo-
vens § 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) 
 
Naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, samt beregningspunkter for am-
moniakdeposition fremgår af kortbilag. 
 
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. kortbilag. 
 
Område: Mose, der ligger nord for udbringningsareal BKV-2 

Unavngivet mose (besigtiget den 24. marts 2010) 

Se registrering i naturdata: http://www.naturdata.dk/  

Naturtype/undertype Næringsrig mose/rigkær 

Lokalitetsbeskrivelse Mosen er tilgroet i vedplanter og vurderes 
ikke at være særlig følsom overfor nærings-
stoffer. 

Lokalisering i forhold til anlæg Anlæg ligger > 4 km syd for mosen 
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Lokalisering i forhold til arealer Udbringningsareal BKV-2 grænser op til 
mosen 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Ubetydelig, da afstanden fra anlæg er > 4 
km 

N-tålegrænse Tålegrænse ikke relevant for denne mose, 
da den ikke er næringsfølsom 

Betydning som levested for bilag IV-
arter 

Kan være yngle- og rastested for Bilag IV- 
arter, særligt fugle og insekter. Der er in-
gen observationer/artsfund i eller omkring 
mosen (naturdata.dk)  

Natura 2000 område Indgår ikke i og afvander ikke til Natura 
2000 område 

Kommuneplan/regionplan - 

Fredning - 

 
Mosen er tilgroet i vedplanter. Den vurderes ikke at være særlig følsom. Der er den 24. 
marts 2010 foretaget besigtigelse for at vurdere på de skrånende arealer fra mark nr. 
BKV-2 ned mod mosen. De mest skrånende arealer, er ikke § 3 registrerede og fungerer 
derfor som en bræmme mellem marken og mosen. Derfor vurderes det, at markdriften 
ikke udgør en trussel mod mosen mht. afledning af næringsholdigt overfladevand.  
 
Vurdering 
Da det vurderes, at mosen ikke er særlig næringsfølsom, er det ikke relevant at opgive 
en tålegrænse. I øvrigt vurderes den bræmme, som det (på steder skrånende) areal mel-
lem mark og mose udgør, at være tilstrækkelig beskyttelse mod tilledning af nærings-
stoffer fra mark til mose. På den baggrund vurderes markdriften ikke at udgøre en risiko 
for den pågældende naturtype og de tilknyttede arter. Afstanden fra ejendommen er tilli-
ge så stor, at merdepositionen af ammoniak fra Kielsbjergvej 3 vurderes at være minimal 
og uden væsentlig betydning. Denne vurdering er baseret på merdepositionsberegningen 
vedrørende mosen beliggende indenfor 1.000 m af ejendommen, som er på 0,018 kg 
N/ha, hvorfor merdepositionen i en afstand på ca. 4 km vurderes ikke at være målbar og 
derfor uden betydning. 
 
Område: Vandhul på matrikel nr. 782 Bovrup, Varnæs 
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Unavngivet vandhul (besigtiget den 24. marts 2010) 

Se registrering i naturdata: http://www.naturdata.dk/  

Naturtype/undertype Vandhul 

Lokalitetsbeskrivelse Mindre, lavvandet vandhul med ensidig, 
næringstolerant vegetation, bl.a. andemad, 
stor nælde (problem-art), trådalger og 
hvene. Vandhullet er tydeligt påvirket af 
næringsstoftilførsel. 

Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 84 m nord for eksisterende gyllebehol-
der og ca. 150 m nordvest for nærmeste 
minkhal. 

Lokalisering i forhold til arealer Omgivet af udbringningsareal (nr. 5) 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

- 

N-tålegrænse Mange søer og vandhuller er eutrofieret 
som følge af næringstilførsel fra andre kil-
der.  

Betydning som levested for bilag IV-arter Vandhullet kan være yngle- og rastested 
for Bilag IV- arter. Der er ingen observati-
oner/artsfund i eller omkring mosen (na-
turdata.dk)  

Natura 2000 område Indgår ikke i og afvander ikke til Natura 
2000 område. 

Kommuneplan/regionplan - 

Fredning - 
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Kommunen har foretaget besigtigelse af vandhullet den 24. marts 2010. Der er tale om 
et mindre, lavvandet vandhul omgivet af en begrænset bræmme på max. 1 m bestående 
af græs (og sandsynligvis også nælder m.m. hen på sæsonen). Vegetationen er meget 
ensidig og består udelukkende af næringstolerante arter. Vandhuller vurderes ikke at 
blive påvirket af anlægget ammoniakemission, og en bræmme på 2 m vurderes at være 
tilstrækkelig beskyttelse mod tilledning af næringsstoffer fra markdriften. Vandhullet kan 
være yngle- og rastested for bilag IV-arter og andre paddearter.  
 
 
Vurdering 
Vandhullet vurderes ikke at være særlig følsom overfor ammoniakdeposition fra anlæg-
get, idet der er tale om en næringsrig biotop præget af næringsrig vegetation af ikke 
særlig værdifuld karakter. Bræmmer kan beskytte mod tilledning af næringsstoffer fra 
markdriften. Gældende bræmmebestemmelser, jf. vandløbsloven vil således være til-
strækkelige ift. at sikre eventuelt forekommende Bilag IV-arter, hvorfor der ikke er stillet 
skærpede vilkår i denne godkendelse hvad angår det pågældende vandhul. 
 
Moser 
Der er lavet beregninger af merdepositionen på mosen øst for anlægget, da den ligger 
indenfor 1.000 meter fra anlægget, jf. kortbilag. Denne beregning viser en merdeposition 
som følge af udvidelsen på 0,018 kg N/ha samt en totaldeposition på 0,38 kg N/ha. Mo-
sen vurderes at være næringsberiget med en naturtilstand som moderat-ringe i forhold 
til referencetilstanden for naturtypen mose (fattigkær/hedemose). Vegetationen i mosen 
er meget ensidig og består i overvejende grad af blåtop og spredt træbevoksning i form 
af birk og pil. 
 
Vurdering 
Med begrundelse i, at baggrundsbelastningen ikke overskrider den øvre tålegrænse for 
moser, og at merdepositionen på mosen er meget lille (0,018 kg N/ha) og tilstandsæn-
dringer som følge af merdepositioner < 1 kg N/ha ikke er videnskabeligt dokumenterbare 
(jf. Miljøstyrelsens praksisnotat af den 6. juli 2009), vurderer Aabenraa Kommune, at 
ammoniakdepositionen fra anlægget ikke bidrager væsentligt til at forringe naturtilstan-
den i mosen. 
 
Vandhuller 
Der forekommer en række vandhuller indenfor ca. 1 km fra anlægget. Vandhullerne er 
næringsberigede, og det vurderes, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget på 
Kielsbjergvej 3 har en meget begrænset indvirkning. Hovedkilden til næringsberigelse af 
vandhullerne vurderes at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der 
løber på jordoverfladen til vandhullerne, dels som næringsberiget overfladevand, der lø-
ber til vandhullet via rodzonen på dyrkede arealer. Ammoniak fra anlægget vurderes ikke 
at forringe naturtilstanden i vandhullerne. 
 
Vandløb 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer. 
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a. at produktionen ikke medfører negative 
påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale 
naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV må 
ikke forringes. 
 
Nærmeste Natura 2000 område (EF-habitatområde (H 83) og EF-fuglebeskyttelses-
område (nr. 68) ”Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov” (H 83) og EF-
fuglebeskyttelsesområde”) ligger ca. 2,9 km sydvest for ejendommen. 
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Området ligger så langt væk fra ejendommen, at det vurderes, at ammoniakemissionen 
fra Kielsbjergvej 3 ikke vil påvirke området i negativ retning (jf. bilag 3 for Sønderborg 
Kommunes høringssvar). 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Miljøgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningen, jf. bi-
lag. Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af oversigtskortet. En række arealer er 
beliggende i Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommunes vurdering af disse arealer 
ligger som bilag 3. 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 89,37 ha udbringningsarealer, 
heraf ejer ansøger 78,56 ha, og de resterende 10,81 ha er forpagtede arealer.  
 
Derudover er der for at kunne opfylde harmonikravet lavet aftale om overførsel af hus-
dyrgødning til i alt 38,16 ha. Aftalearealerne er fordelt på to modtagere. 
 
Tabel 13: Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt gylleaftaler 

Udbringnings- og aftalearealer Antal ha DE 

Ejet areal Kielsbjergvej 3 34,20 47,88 

Ejet areal Blåkrogvej 25, 6200 Aaben-
raa (BKV) 

44,36 62,10 

Forpagtet areal ved Viggo Marcussen 10,81 15,13 

Gylleaftale med Hans Peter Knutz 
(HPK), Poppelgårdsvej 10A, 6200 Aa-
benraa 

17,62 24,65 

Gylleaftale med Ole Vigen Hansen 
(OVH), Varnæsvej 600, 6200 Aabenraa 

20,53 28,73 

I alt 127,5 178,5 

 
Der afgives 53,38 DE minkgylle til andre bedrifter. Der hører i alt 89,72 ha udbringnings-
arealer (ejet/forpagtet) til produktionen samt 38,16 ha gylleaftalearealer. Alle aftalearea-
ler er beliggende i nitrat- og fosforklasse 0, og ligger udenfor nitratfølsomme indvin-
dingsområder (NFI). Aftalearealerne behandles ikke yderligere i denne godkendelse. 
 
Ændringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa 
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sårbare. 
 

Jordbund og dræning 
Da der er fundet gamle drænsager på størstedelen af arealerne, er de alle markeret som 
drænede i ansøgningssystemet. 
 
Lavbundsarealer 
Ingen af ejendommens arealer er beliggende i lavbundsarealer i okkerklasse I eller p-
følsomt område. En mindre del af arealerne benævnt 4, BKV-1 og BKV-2 er udpeget som 
lavbund omfattet af p-regulering.   
 
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-
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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). 
 
Udbringnings- og aftalearealerne ligger udenfor VMPII og øvrige lavbundsudpegninger.  
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Enkelte udbringningsarealer afgrænses helt eller delvist af fredede sten- og jorddiger, 
hhv. areal 1, 4, 13, 9, BKV1 og BKV2. Der vil ikke blive ændret på digerne i forbindelse 
med driften af jorden.  
 
Kommunegrænse 
Flere af udbringningsarealerne ligger i Sønderborg Kommune. Det gælder arealerne 6, 9, 
11 og 12 jf. kortbilag. 
 
Sønderborg Kommunes beskrivelse og vurdering er vedlagt som bilag 3. Relevante vilkår 
er indsat i vilkårsafsnittet (afsnit 2). 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at udbringningsarealet på 89,37 ha ejede/forpagtede og 
38,16 ha aftalearealer harmonerer med husdyrholdet og er tilstrækkeligt til at opfylde 
harmonikravene. 
 

- Arealerne skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til 
grund for denne miljøgodkendelse, herunder ansøgningsmateriale, supple-
rende oplysninger, den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre 
vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser foreskriver andet. 

- Der skal foreligge skriftlige aftaler på forpagtninger og gylleaftaler af 
mindst 1 års varighed 

- Der skal afsættes 53,38 DE til aftalearealer 

8.1.1 Arealanvendelse 

Redegørelse 
Der anvendes referencesædskifte svarende til standardsædskiftet på arealerne, hvilket 
betyder, at der er taget højde for den værst tænkelige situation. Der er altså ikke risiko 
for større udvaskning af nitrat til overfladevand og grundvand eller fosforoverskud, end 
de her angivne, hvis der anvendes andre sædskifter end referencesædskiftet. 
 
Referencesædskiftet er det sædskifte, som i forbindelse med beskyttelsesniveauet for 
nitrat og fosfor anvendes som udgangspunkt. Systemet fastlægger et referencesædskifte 
for alle bedriftens arealer, bortset fra arealer, der angives at have vedvarende græs per 
1. januar 2007. For hver mark skal desuden aktivt vælges et sædskifte. Vælges samme 
sædskifte som referencesædskiftet i alle marker stilles ingen krav til sædskiftet i miljø-
godkendelsen, og referencesædskiftet anvendes i beregningerne af udvaskningen og fos-
foroverskuddet. Vælges der på mindst én mark et andet sædskifte end referencesædskif-
tet skal der i miljøgodkendelsen stilles vilkår svarende til kriteriet for de pågældende 
sædskifter for hele bedriftens areal”. 
 
Dette betyder dog ikke, at det faktiske sædskifte er identisk med det, der bruges i mo-
dellen.  
 
I forbindelse med nitrat udvaskningsberegningerne, er der benyttet beregningsmodulet 
Farm-N. I beregningsmodulet gødes der altid op til den maksimale kvælstofkvote. Det 
betyder, at nettoforbruget af kvælstof (kvælstof fra handelsgødning + udnyttet kvælstof 
fra husdyrgødning) svarer til normerne for afgrøderne, der indgår i de respektive sæd-
skifter i nuværende og ansøgt scenario. Eneste undtagelse er, hvis der er accepteret re-
duktion i kvælstofkvoten for at overholde lovkravet om maksimal udvaskning. Forbruget 
af handelsgødning fremgår ikke direkte af ansøgningen, men forbruget indgår altid i be-
regningerne. 
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Der anvendes ikke ekstra efterafgrøder ift. Plantedirektoratets krav. 
 
Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer nedbringes det hurtigst muligt 
og inden 6 timer. 
 
Al udbringning af flydende husdyrgødning på græsmarker og sort jord skal ske ved ned-
fældning fra 1. januar 2011. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at kravene til udvaskning er overholdt ved referencesæd-
skiftet, hvorfor der ikke stilles krav om udvaskningsindeks. Der anvendes ikke virkemid-
ler ift. reduceret dyretryk eller ekstra efterafgrøder for at overholde kravene til udledning 
af N og overskud af P. Alle arealer er desuden indtastet som drænede i ansøgningen, 
hvorfor beregningerne antages at være korrekte. 

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 
(NFI) kan ses herunder. 
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Kort 1. Beliggenhed af aftalearealer i forhold til beskyttet natur m.m. 
 
Udskiftning af aftalearealer kan ikke ske uden tilladelse fra Aabenraa Kommune 
 
Vurdering 
Arealerne ligger udenfor NFI, N- og P-klasser. Grundet arealernes beliggenhed udenfor 
udpegninger samt væk fra Natura 2000 områder samt § 3 beskyttede naturtyper og 
vandløb vurderer Aabenraa Kommune, at generelle regler for udbringning af husdyrgød-
ning er tilstrækkelige i forhold til at sikre den omgivende natur. På baggrund heraf vur-
derer Aabenraa Kommune, at der ikke skal gives særskilt tilladelse iht. Husdyrbruglovens 
§ 16, hvorfor udbringning på aftalearealerne ikke behandles yderligere i denne godken-
delse.  

8.2 Beskyttet natur 
Redegørelse 
For overskuelighedens skyld er alle naturarealer beskrevet samlet i afsnit 7.8. 
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Kort 2. Viser placeringen af beskyttet natur, beskyttede vandløb og udbringningsarealer 
samt hvilke naturarealer, der er besigtiget (mose og vandhul). 
 
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 
(udbringningsareal nr. 1, 2, 3, 4, og 6) grænser direkte op til vandløbet Bovrup Bæk, der 
er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 (jf. kortbilag). Der er registreret en 
hældning på 6o på disse arealer, hvorfor husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om 20 m 
bræmmer er gældende. Bræmmerne er således ekskluderet fra det i ansøgningen oplyste 
udbringningsareal. 
 
I Aabenraa Kommune afvander udbringningsarealerne via Bovrup Bæk og Bovrup Tangs-
bæk til Als Fjord. Bovrup Tangsbæk (administreret under Aabenraa Kommune) er målsat 
B1, dvs. gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk. I Sønderborg Kommune afvander 
udbringningsarealerne til Nybøl Nor og Flensborg Fjord. 
 
Vandløb Målsætning Status for mål-

sætning 
DVFI (Sta-
tionsnr.) 

Bemærkninger 

Bovrup Tangs-
bæk 

B1 

Gyde- og yngel-
opvækstområde 
for laksefisk 

Ikke opfyldt DVFI 4 (2004) 

(stationsnr. 412-
0750) 

De fysiske forhold er i 
orden 

Bovrup Bæk B1 

Gyde- og yngel-
opvækstområde 
for laksefisk 

Ikke opfyldt  Terrænhældning på >6o 
flere steder fra udbring-
ningsarealer ned mod 
bækken 

Adsbøl Bæk 
med udløb i 
Nybøl Nor 

B1 

Gyde- og yngel-
opvækstområde 

Ikke opfyldt  Terrænhældning på >6o 
flere steder fra udbring-
ningsarealer ned mod 

Mose

Vandhul Kielsbjergvej 3
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for laksefisk bækken 

 
Vurdering 
 
Vandhuller 
Det vurderes, at hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne er overfladevand fra 
dyrkede arealer, dels som vand der løber på jordoverfladen til vandhullerne, dels som 
næringsberiget overfladevand der løber til via rodzonen på dyrkede arealer. Almindeligvis 
vil vandløbslovens bræmmebestemmelser være tilstrækkelige ift. at sikre mod afstrøm-
ning til beskyttede vandløb, hvorfor der ikke stilles yderligere vilkår ift. vandhuller 
 

8.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Ingen af de ansøgte udbringningsarealer (ejet/forpagtet) er beliggende indenfor NFI (jf. 
kort 1 ovenfor), hvorfor der ikke er foretaget beregninger i IT-ansøgningssystemet vedr. 
udvaskning til grundvandet. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af det beskrevne samt de stillede vilkår, at 
grundvandsbeskyttelsen i ansøgt drift er tilstrækkelig. 
 

8.4 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten føres til vand-
løb eller søer. På drænede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på 
udrænede arealer, hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet (DMU faglig rap-
port nr. 616, 2007 - Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fag-
ligt grundlag for et nationalt kort). Når kvælstoffet er nået ud i vandløbene, er reduk-
tionen meget lav, ca. 2 %. Dvs. at størstedelen af den kvælstof, der føres til vandløb, 
ender i havet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvælstofreduktionen fra rodzonen 
til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). Føres vandet gennem 
søer, sker der en yderligere reduktion på gennemsnitlig 400 kg N/ha søbund. 
 
Når nitrat kommer ud i vandmiljøet, påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealernes afvandingsforhold er beskrevet i afsnit 8.2. 
 
Ingen af bedriftens udbringningsarealer eller aftalearealer ligger indenfor områder, der er 
udpeget som nitratklasse 1, 2 eller 3. Der er således iht. lovgivningens beskyttelsesni-
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veau for nitrat til overfladevand ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsare-
alerne. 
 
Arealerne ligger i et område, hvor N-reduktionsprocenten i jordbunden er mellem 0 og 50 
procent, dvs. at op til 50 % af det udledte kvælstof i jorden vil blive nedbrudt/fjernet fra 
jorden, før det ender i overfladevandsrecipienten. Der er i ansøgningssystemet beregnet 
en udvaskning af N til overfladevand på 56,4 kg N/ha/år. Med det pågældende redukti-
onspotentiale i området betyder det, at der reelt vil udvaskes mellem 28,2-56,4 kg 
N/ha/år. Udledning af N i nudrift er på 56,8 kg N/ha/år. Dvs. at der efter udvidelsen år-
ligt udledes ca. 0,4 kg N mindre per ha end i nudriften. Totalt betyder det en reduceret 
udledning på ca. 35,8 kg N/år til overfladevand.  
 
Sønderborg Kommune: Arealerne 9, 11 og 12 ligger i område med RP på 51-75 %, mens 
areal 6 ligger i område med RP på 0-50 %. 
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 89,37 ha ejet areal (og 38,16 ha aftale-
areal). Ifølge ansøgningen er alle de ejede arealer drænede. 
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, re-
duktionspotentialet er middelhøjt, og arealerne beliggende i Aabenraa Kommune ligger 
ikke i oplande, der afvander til Natura 2000 områder.  
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3. Beskyttelsesni-
veauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
 
Da det vurderes, at der ikke sker forøget udvaskning af kvælstof fra udbringningsarealer 
i forhold til førsituationen og med henvisning til afsnittet om ”Beskyttet natur” – ”Vandløb 
og målsatte søer”, vurderes det, at beskyttede vandløb og søer ikke vil ændre tilstand i 
negativ retning på baggrund af udvidelsen af produktionen på Kielsbjergvej 3, idet: 

 
• driften på arealerne ikke intensiveres sammenlignet med førsituationen 
• husdyrgødningsbekendtgørelsen sikrer opretholdelse af 20 m husdyrgødningsfrie 

bræmmer på arealerne nærmest Bovrup Bæk pga. terrænhældning 
 
Der er således ikke grundlag for at stille yderligere vilkår til begrænsning af kvælstofud-
vaskningen alene i forhold til opfyldelse af målsætningen for vandløbene. 
 
Desuden vurderer Aabenraa Kommune, at vilkårene i afsnittet om beskyttet natur er til-
strækkelige til at sikre øvrige vandhuller og naturarealer mod næringsstoffer fra overfla-
devand. 
 
Beregning af udvaskningen er forudsat, at gødningsmængderne i ansøgt drift fastholdes. 

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. 
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Kravet til fosforoverskud på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som af-
vander til Natura 2000 vandområder overbelastet med fosfor, afhænger af jordtype, 
dræningsforhold og fosfortal. Der stilles krav til fosforoverskud på drænede lerjorder og 
lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder. Fosforoverskud må ikke 
øges på lavbundsarealer, der er drænede/grøftede, og som ikke har et højt indhold af 
jern. Der stilles ikke krav til fosforoverskud, hvis der i den ansøgte situation kan doku-
menteres fosforbalance for husdyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke 
tilført fosfor i handelsgødning.  
 
Øvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura 
2000 vandområde, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne. 
 
I forhold til sårbare naturområder med særlig lokal eller regional værdi (f. eks. målsatte 
søer, grusgravssøer, fjorde) udenfor Natura 2000 områder kan kommunen, hvis det vur-
deres nødvendigt, skærpe beskyttelsen. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt ca. 3.490 kg fosfor til udbringningsarealerne i ansøgt drift. Ifølge be-
regningerne i ansøgningssystemet opnås der således et fosforoverskud på 12,2 kg 
P/ha/år på ejede/forpagtede arealer.  
Fosforoverskuddet falder i ansøgt drift fra 16,8 kg P/DE til 12,2 kg P/DE. Dette skyldes 
den DE-beregning, produktionen kører ind under (30 tæver/DE). Der sker således et fald 
i fosforoverskuddet, som vil bevirke, at der er mindre risiko for fosforophobning i jorden. 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt modtager 1.490 kg fosfor fra be-
driften. 
 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til hhv. Als fjord via Bovrup Tangsbæk og 
Bovrup Bæk og til Flensborg Fjord via Nybøl Nor. 
 
Ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer beliggende i Aabenraa Kommune er belig-
gende 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. Ingen af ejen-
dommens udbringnings- eller aftalearealer er beliggende i oplande til søer overbelastet 
med fosfor.  
 
Der er flere arealer, som har forøget risiko for udvaskning af fosfor, idet de har terræn-
fald mod vandløb. Der er iht. gældende lovgivning udlagt 20 m husdyrgødningsfrie 
bræmmer på de pågældende arealer. 
 
Arealerne er alle drænede, og ingen er beliggende i lavbundsområder eller fosforklasser, 
jf. ansøgningen. 
 
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. Vurderingen er baseret på arealernes beliggenhed udenfor fosforklas-
ser og lavbundsområder samt det forhold, at skrånende arealer udtages af udbringnings-
arealet, hvorved 20 m bræmmer nærmest vandløbet Bovrup Bæk ikke modtager husdyr-
gødning i ansøgt drift samt at fosforoverskuddet falder i ansøgt drift.  

8.6 Natura 2000 
Redegørelse 
Ejendommens udbringningsarealer (ejede/forpagtede) beliggende i Aabenraa Kommune 
samt alle aftalearealer ligger udenfor oplande, der afvander til Natura 2000 områder. På 
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baggrund heraf vurderer Aabenraa Kommune, at fortsat markdrift ikke vil påvirke væ-
sentligt som følge af udvaskning af næringsstoffer. 
 
Arealerne 9, 11 og 12 beliggende i Sønderborg Kommune, afvander via grundvandet til 
Flensborg Fjord. Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring i Sønderborg Kommune, 
som har foretaget en vurdering af den ansøgte drift af arealerne. Sønderborg Kommunes 
vurdering ligger som bilag 3. 
 
Vurdering 
Kravene til N og P er overholdt med harmonikravet på 1,4 DE/ha (DEreel), idet arealerne 
ikke afvander til et Natura 2000 område, der iht. miljøstyrelsens kortværk udløser N- og 
P-klasser. 

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 de lovpligtige bræmmer vil yde vandhullerne beskyttelse mod 
næringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne skjul i den tid, yngelen 
forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af projektet ikke vil forværre 
livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse af bræmmer samt op-
rensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede vandhuller vil forbed-
re 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. På arealer 
med mere end 6o hældning mod vandløb skal der opretholdes 20 m husdyrgødningsfrie 
bræmmer, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. 
 
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 
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dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Da løvfrøen har været 
i betydelig fremgang igennem de sidste 10 år, vurderes den ikke truet i Danmark. Løv-
frøen yngler i mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lav-
vandede tidvise vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngleti-
den opholder løvfrøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 
Projektområdet omfatter ikke umiddelbart løvfrøens udbredelsesområde, men det kan 
ikke udelukkes at løvfrøen findes i området. 
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 kan fore-
komme i projektområdet.  
Trusler mod arten er næringsberigelse af levesteder, der medfører øget tilgroning og 
tættere vegetation, der forringer yngle og rastemulighederne for markfirben. 
 
Hasselmus. Hasselmusen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Hasselmu-
sens levesteder er knyttet til en lagdelt og forskelligartet løvskov, rig på frø- og frugt-
sætning med en mangfoldig underskov bestående af forskellige urter og bærbuske. Has-
selmusen kræver stabile og uforstyrrede levesteder, og i Aabenraa Kommune er der kun 
registreret en bestand i Søgård Skov. Det kan dog ikke helt udelukkes at projektområdet 
omfatter hasselmusens udbredelsesområde. 
 
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. 
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Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med bag-
grund i at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og 
eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der 
ikke vil være negative påvirkninger. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og 
søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa 
Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet vil være velegnede som 
levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter 
som butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander, bjergsalamander og skrubtudse, der 
ikke er opført på Habitatdirektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse 
arter gælder de samme betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne ovenfor. 
Bjergsalamander er opført på den danske rødliste som sjælden og næsten truet. Rød-
listen er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sårbare 
eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige paddear-
ter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Danmark 
jf. den seneste revision af rødlisten i 2003-2008. Spidssnudet frø, butsnudet frø, løvfrø, 
løgfrø, grøn frø, skruptudse og stor – og lille vandsalamander er dog opført på gullisten 
1997 som opmærksomhedskrævende. Gullisten er en oversigt over plante- og dyrearter, 
der er i tilbagegang i Danmark. 
 
Blandt pattedyrene er både odder, hasselmus og ni flagermusarter fredede og opført på 
rødlisten fra 1997. Listen er under revision og opdatering mangler stadig. 
 
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 overholdes, at driften af area-
lerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på 
vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder 
eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne 
være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse 
med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter eller andre fredede eller rødliste-
de arter. 
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9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere 
teknologi 

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

                                                 
1 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
2 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 36. 
3 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L 55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 37. 
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Vilkår om BAT indebærer ikke, at der stilles krav om anvendelse af bestemte teknologier. 
Men princippet om BAT pålægger myndighederne i vilkårsfastsættelsen at lægge vægt 
på, hvad der er opnåeligt ved anvendelsen af BAT. 
  
En ansøgning om godkendelse af husdyrbrug efter husdyrbrugloven indeholde oplysnin-
ger 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 dokumentation for, i 
hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forurenende og 
ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre hjælpestof-
fer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal indeholde et 
resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt. An-
søgningen skal også indeholde oplysninger om anvendelse af BAT til reduktion af ammo-
niakemission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om, hvordan et eventuelt fosfor-
overskud og udledning af fosfor nedbringes. Ansøger er således ansvarlig for at undersø-
ge 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: 
  

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

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

- Foder 
- Staldindretning 
- Forbrug af vand og energi 
- Opbevaring/behandling af husdyrgødning 
- 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 minkbrug 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 mink ikke er listet i IPPC-direktivets artikel 6.6. Det fremgår af hus-
dyrbruglovens § 19 og § 23, at Aabenraa Kommune ved vurderingen af en ansøgning om 
godkendelse efter § 12 skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgæn-
gelige teknik og varetage hensyn til anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Da der 
i husdyrbrugloven således ikke skelnes mellem dyrearter, skal der redegøres for anven-
delse af BAT på alle husdyrbrug uanset dyreart. 
  
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 

                                                 
4 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svine-
produktion, 2003 
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for de mulige valg og/eller fravalg af BAT, der er beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens og 
Miljøstyrelsens vejledninger, Miljøstyrelsens BAT-blade, Skov- og Naturstyrelsens BAT-
byggeblade samt BREF-dokumentet for svine- og fjerkræavl. 
  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- redegørelse, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkår. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet, i hvilke afsnit redegørelse, vurdering og vilkår kan findes, og hvilke vilkår der 
er blevet stillet. 
 
Tabel 14: BAT vurdering 

BAT områder Redegørelse/vurdering 

Staldindretning Afsnit 5.1.2 

Foder Afsnit 5.3.1 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6.1 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1.2 og 6.2.2 

Affald Afsnit 5.9.2 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser 

Afsnit 5.11.2 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning 

Afsnit 6.2.2 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 6.5.1 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 8.3 og 8.4 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 8.5 

Management Se nedenstående 

 
Management 
Management for minkfarme er for mange punkter beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1757 
om Pelsdyrfarme og Bekendtgørelse nr. 1734 om Beskyttelse af pelsdyr. De to bekendt-
gørelser giver retningslinierne for driften af minkfarme med hensyn til miljøforhold og 
indhusning af dyrene. 
Der lægges stor vægt på godt management og god hygiejne i minkhallerne. Halm tilføres 
burene manuelt. I hver bur er der en hængehylde til beskæftigelse af minken og til op-
retholdelse af et højt dyrevelfærdsniveau. Halm fjernes tre-fire gange årligt under bure-
ne. Der er 2 ansatte på minkfarmen i den daglige drift – begge faglærte landmænd. Beg-
ge ansatte har gennemgået en grundig oplæring. Der er en fast arbejdsdeling, så ejer og 
ansatte har deres faste arbejdsopgaver.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af ansøgers beskrivelse, at ejendommen lever 
op til BAT, hvad angår en § 11 miljøgodkendt minkproduktion. 
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10  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Der føres logbog over flydelag i gylletankene. I løbet af dagen holdes anlægget under 
opsyn og det sikres at anlægget kører optimalt. 
Gyllen overpumpes fra gylletank 1 (11) til gylletank 2 (12) efter behov ved maskinstation 
– p.t. ca. tre gange om året. Endvidere benyttes en 900 m3 gyllebeholder på Blåkrogvej 
25, 6200 Aabenraa. Denne ejendom ejes af ansøger. 
 
Kontrol af tømningshyppighed følger af, at det blive monteret automatik på skraberne i 
gødningsrenderne i de to nye haller (bygning 10 og 14), samt i eksisterende hal (bygning 
8). Skraberne er indstillet til minimum én daglig tømning, hvilket også er nødvendigt af 
hensyn til funktionen. 
 
Antallet af kroppe fra pelsningsprocessen fremgår af fakturaer fra DanFond. Sædvanligvis 
fremgår den leverede mængde af fakturaen. 
 
Der føres logbog over døde mink (dødsfaldsregister) samt over medicinforbrug. 
 
10 års-beholder kontrol overholdes for alle gylletanke. 
 
Forbrug af foder registreres fra foderfirmaet, så forbruget altid kan sammenlignes med 
foregående perioder. 
 
Der udarbejdes mark- og gødningsplan årligt, samt gødningsregnskab. 
 
Ansøger har ikke umiddelbart yderligere forslag til egenkontrol. Så vidt muligt tilstræbes 
det at minimere vand- og energiforbrug på anlægget. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår til egenkontrol er taget højde 
for, at ejendommen i sin daglige drift lever op til lovens krav og niveauet for BAT. 
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11 Klagevejledning 
Miljøgodkendelse er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 af lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug og kan i medfør af lovens § 76 påklages 
til Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, Planta-
gevej 4, 6330 Padborg eller til post@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender umiddel-
bart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt onsdag den 13. oktober 2010 i Lokal - Bladet Budstik-
ken, Aabenraa. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag 
den 10. november 2010 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for 
klagefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81 fremgår, at en klage 
over en § 11 miljøgodkendelse ikke har opsættende medmindre Miljøklagenævnet be-
stemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

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

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

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

• Ansøger Kristian Kristiansen, Kielsbjergvej 3, 6200 Aabenraa* 
• Nabo Jan Thomsen, Kielsbjergvej 4, 6200 Aabenraa* 
• Nabo Karsten Schmidt, Kielsbjergvej 6, 6200 Aabenraa* 
• Chresten J. Schmidt, Bovrup Kirkevej 15, 6200 Aabenraa (ejer Kielsbjergvej 7)* 
• Nabo Inger Shcultz Pedersen, Kielsbjergvej 7, 6200 Aabenraa (beboer)* 
• Bortforpagter Viggo Marcussen, Bojskovskov 22, 6400 Sønderborg* 
• Modtager af gylle Hans Peter Knutz, Poppelgårdsvej 10A, 6200 Aabenraa* 
• Modtager af gylle Ole Vigen Hansen, Varnæsvej 600, 6200 Aabenraa* 
• Miljørådgiver Britt Bjerre Paulsen, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, 

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

 
 
*har fået ansøgningsmateriale og udkast til kommentering. 

 
Desuden har Sønderborg Kommune fået ansøgningsmateriale, udkast og miljøgodkendel-
se tilsendt til orientering på landbrug@sonderborg.dk 
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12  Bilag 
 
1. Ansøgningsskema, § 11 godkendelse, skemanr. 8728, version 4, genereret den 3. 

september 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk samme dag. 
1.1. Oplysningsskema til www.husdyrgodkendelse.dk 
1.2. 1.2 a Situationsplan 1.2.b Tekniske indretninger 
1.3. 1.3 a Afløbsplan 1.3 b  interne transportveje 
1.4. Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet 
1.5. 1.5 a Udbringningsarealer og transportruter nord 1.5 b Udbringningsarealer og    
          gylletransportruter syd  
1.6. Fuldmagt 
1.7. Scenarieberegning for fase 1 (kopi af ansøgningsskema 8728 i udsnit) 

 
2. 2 a Konsekvensområde (pelsdyrbekendtgørelsens lugtgenegrænse) fra ansøger 2 b 

Kommunens kort over lugtgenegrænse målt fra lugtcentrum, 2 C kommunens kort 
over lugtgenegrænse indtegnet som en bufferzone fra minkhallerne. 
 

3. Høringssvar fra Sønderborg Kommune  
 

 
 










































































































































































































































