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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Peder Dalgas Nissen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen 
på ejendommen ”Morænegård” beliggende Hesteløkken 5, 6340 Kruså. Ansøgningen er 
indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøg-
ningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoni-
akbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre.  
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 19. december 2008, seneste revision af ansøgning 
er med skema nr. 9118 version 12 indsendt til Aabenraa Kommune den 14. september 
2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk samme dag. Ansøgningen fremgår af 
bilag 1.1. 
 
Der er i juli 2003 søgt om VVM-screening af en produktionsudvidelse på ejendommen 
Hesteløkken 26. Sønderjyllands Amt vurderede, at husdyrudvidelsen ikke var omfattet af 
bestemmelserne om VVM-pligt efter § 3 stk. 2 i bekendtgørelsen nr. 428 af 2. juni 1999. 
Miljøpåvirkningens omfang var ikke af en sådan karakter og/eller grad, at udvidelsen var 
VVM-pligtig, da udvidelsen af dyreholdet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på 
miljøet.  Der var tale om en udvidelse fra 361,5 DE til 394,5 DE. Godkendelsen er givet i 
august 2004. 
 
Der er i december 2006 søgt om en tillægsgodkendelse til eksisterende husdyrgodken-
delse meldt i august 2004. VVM-screening af en produktionsudvidelse på ejendommen 
Hesteløkken 5. Sønderjyllands Amt vurderede, at husdyrudvidelsen ikke var omfattet af 
bestemmelserne om VVM-pligt efter §3 stk. 2 i bekendtgørelsen nr. 428 af 2. juni 1999. 
Miljøpåvirkningens omfang var ikke af en sådan karakter og/eller grad, at udvidelsen var 
VVM-pligtig, da udvidelsen af dyreholdet ikke forventes at få væsentlig indvirkning på 
miljøet.  Der var tale om en udvidelse fra 394,5 DE til 499,8 DE. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke kan meddeles et tillæg til den eksisterende 
miljøgodkendelse, da ændringen og den deraf følgende forurening fra husdyrbruget er af 
en sådan karakter, at reguleringen heraf ikke kan adskilles fra reguleringen af den eksi-
sterende produktion. I overensstemmelse med lovens § 103 stk. 2 skal miljøgodkendel-
sen derfor omfatte hele anlægget samt bedriftens arealer og dermed meddeles efter 
husdyrbruglovens § 12 stk. 2. Godkendelsen fra 2004 bortfalder, når denne godkendelse 
tages i brug. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse/ændring/etablering af produktionen i køer, kvier små-
kalve og tyrekalve. 
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2009 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 499,8 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
746,68 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 12.  
 
Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilla-
delse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregnings-
faktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 
2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyre-
enheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 586,64 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 879,34 dyreenheder (nye DE). 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: 
 

• en ungdyrstald på 1.840 m2  
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• en udvidelse af eksisterende stald til malkekøer og opdræt på 1.526 m2 (opført 
med tilladelse) 

• fast overdækning på gyllebeholder 
• en plansilo på 1.200 m2  
• ny servicebygning på 250 m2  
• ny foderlade 1.846 m2 (opført med tilladelse) 
 

Bygge- og anlægsarbejdet forventes at starte i oktober 2010 og afsluttes i oktober 2012. 
Umiddelbart efter byggeriets afslutning indsættes der dyr i staldene. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Kvægbruget på Hesteløkken 5 udvider fra de nuværende 310 køer, 244 kvier/stude (6 – 
28 mdr.), 66 småkalve (6– 26 mdr.) og 120 tyrekalve (40 – 55 kg.), 240 tyrekalve (55-
330 kg) svarende til 586,64 DE til 494 køer, 114 kalve (0- 6 mdr.), 380 kvier (6-26 
mdr.) og 250 tyrekalve (40-55 kg). svarende til 879,34 DE. Der afgives 267,96 DE 
kvæggylle (fiberfraktion) til biogasanlæg. Der hører i alt 268,26 ha udbringningsarealer 
til produktionen. Der hører ingen aftalearealer til ejendommen. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der bliver etableret en ungdyrstald på ca. 1.840 m2, som placeres nord for eksisterende 
produktionsanlæg, men i forbindelse med det eksisterende produktionsanlæg. I forbin-
delse med etableringen af ungdyrstalden vil en ældre stald blive revet ned for at gøre 
plads. Byggestilen og byggemateriale bliver den samme stil som eksisterende staldan-
læg. Endvidere etableres en plansilo på 1.200 m 2, en servicebygning på ca. 250 m 2. 
Den nye foderlade på 1.846 m2, overdækning på eksisterende gyllebeholder samt udvi-
delse af eksisterende kostald udvidet med ca. 1.526 m2, er udført. 
 
Hele produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. 
 
Landskabelige værdier 
 
Det nye byggeri opføres i tilknytning til de eksisterende bygninger. Da byggeriet ligger 
samlet, kommer udvidelsen ikke til at fremstå som et markant nybyggeri i landskabet. 
Det nye byggeri bliver opført i samme materiale som det eksisterende byggeri og med 
tilsvarende elementer, grå eternittag med bygninger i lyse farver. Offentlighedens ad-
gang til landskabet vil ikke blive ændret. 
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde, i en nyetableret ungdyrstald og i en 
udvidelse af eksisterende kostald. Nærmeste nabo ligger ca. 58 meter fra nærmeste 
hjørne af kostalden og den beregnede geneafstand for lugt er ca. 131 meter. Der ligger 
ingen byzone, sommerhusområde eller lokalplans udpegede boligområder inden for 1000 
m fra produktionen. 
 
Ved levering af foder kan der forekomme støv, men det vurderes, at det ikke giver gener 
udenfor husdyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med blanding af foder og ved indblæsning af foder i 
siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen. Desuden kommer der støj fra ven-
tilationen. 
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 1.296 
til 1.466 årligt.  
 
Idet transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område vurderes, 
at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener 
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Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Alle bedriftsbygninger er beliggende i bufferzone II. Omkring halvdelen af udbringnings-
arealerne er beliggende i enten bufferzone I og II for natur som er beskyttet efter § 7 i 
lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. Nærmeste Natura 2000 område, Habitatom-
råde Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark nr.H84 med Fuglesbeskyt. omr. 
beliggende ca. 6.5 km nord for bedriften. 
 
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. Største delen af udbringningsarealerne er placeret 
uden for områder, der er sårbare for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen 
til overfladevand beregnet til 62,40 kg N/ha. To af udbringningsarealerne er beliggende i 
nitratfølsomt indvindingsområde. Her viser beregningerne, at udvaskningen er 47 mg 
nitrat pr. liter og reduceres yderligere med 1 mg nitrat pr. liter til 46 mg nitrat pr. liter i 
det ansøgte projekt. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som 
tilfredsstillende. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Det vurderes at ansøger anvender BAT indenfor: 

- Vand og energi, da der genbruges vand fra køling af mælk til drikkevand samt va-
skevand, anvender drikkekar til køerne, anvender lyssensorer, naturlig ventilation 
samt frekvensstyrede pumper til malkerobotterne. 

- Foder, da der bl.a. udføres analyser af grovfoderet og udarbejdes foderplaner på 
baggrund af analyserne, endvidere opbevares grovfoderet og kraftfoder uden risi-
ko for miljøet. 

- Management, da der bl.a. laves mark- og gødningsregnskaber, beredskabsplan 
mm. 

- Staldindretning, da der etableres skrab i stalde med spalter, hvor det ikke er øko-
nomisk proportionalitet i at anvende 4 % drænet gulv eller gylleforsuring. Som 
virkemiddel til at opfylde BAT etableres der fast overdækning på 2 gyllebeholdere, 
og 77 % af den faste gødning køres direkte ud.  

- Opbevaring af husdyrgødning, da der bl.a. anvendes gyllebeholder, som kan mod-
stå mekanisk, termisk og kemisk påvirkning, beholderen tømmes hvert år og in-
spiceres visuelt, og dybstrøelse opbevares på møddingsplads og i markstak med 
overdækning 

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

- Affald, da det sorteres og afhændes til godkendt modtager 
 

Alternative løsninger 
De nye anlæg er placeret i tæt tilknytning til de eksisterende bygninger. Den nye ung-
dyrstald placeres sådan at den i fremtiden vil kunne udvides mod øst. Logistisk set er 
placeringen også velvalgt, da det er tæt på kostalden samt tilkørselsveje. Servicebygnin-
gen placeres i tæt forbindelse med kostalden og plansiloen tæt på eksisterende bygnin-
ger. Hvis det nye anlæg kom til at ligge i åben natur, ville det logistisk være dårligere 
end den valgte placering. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse 
af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter ud-
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videlsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene 
i denne miljøgodkendelse overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte udvidelse af husdyr-
bruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså. 
 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret i uge 27, 2009 i Aaben-
raa Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i 
beslutningsprocessen. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få til-
sendt udkast til miljøgodkendelse. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev 13. maj 2009 orienteret om ansøg-
ningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 30. juli 2010 sendt i hø-
ring hos ansøger, naboer og andre berørte, samt til andre , som har anmodet herom. 
Høringsberettigede er mærket med *  listen over klageberettigede i afsnit 13 Klagevej-
ledning. Der var en frist på 6  uger til afgivelse af bemærkninger. 
 
Den 21. august 2010 modtog Aabenraa Kommune et høringssvar fra DN – Aabenraa Af-
deling. Det er vedlagt som bilag 3, og det gav ikke anledning til ændringer i miljøgod-
kendelsen. Den 3. september modtog Aabenraa Kommune et høringssvar fra Det økolo-
giske råd. Høringssvaret er vedlagt som bilag 4 A. Aabenraa Kommunes kommentarer til 
høringssvaret er vedlagt som bilag 4 B. Ansøgningen og udkastet er på baggrund af disse 
bemærkninger blevet ændret mht. hvor mange procent af den faste gødning, der bliver 
bragt direkte ud. Miljøgodkendelsen er tilrettet med vilkår, der sikrer at den angivne pro-
cent overholdes. 
 
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 § 
§ 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendel-
se mv. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Hesteløk-
ken 5, 6340 Kruså. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

 
• 494 årskøer, tung race, 9234 kg mælk1 
• 380 årskvier (6-26 mdr.)  
• 114 årssmåkalve (0-6 mdr.) 
• 250 producerende tyrekalve (40-55 kg). 

 
Svarende til 879,34 DE. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 
 

• en ungdyrstald på 1.840 m2  

                                                 
1 9234 kg mælk svarer til normen. Dvs. beregning af DE er sket efter norm. 



 

 

9

• udvidelse af eksisterende kostald på 1.526 m2 (opført med tilladelse)  
• fast overdækning på eksisterende gyllebeholder 
• en plansilo på 1.200 m2  
• en ny foderlade på 1.846 m2 (opført med tilladelse) 
• en ny servicebygning på ca. 250 m2  

 
Der er tale om en delvis lovliggørelse idet udvidelsen af eksisterende kostald og den nye 
foderlade er opført.  Den nye ungdyrstald samt den nye plansilo er ikke opført. Da der i 
henhold til CHR-registret kan noteres en udvidelse af dyreholdet, vurderes det at udvi-
delsen er påbegyndt, og der er også tale om en lovliggørelse af dyreholdet. 
 
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 Hesteløk-
ken 5, 6340 Kruså. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

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

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

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

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

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

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

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier 
 
 
Den 24. september 2010 
 
 
 
Susanne Niman Jensen   Birgitte Myrtue  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa                               Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 74 80   Direkte 73 76 78 63 
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. 9118, version 12, genereret den 14. september 2010 og ud-
skrevet 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 hus-
dyrbruget skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune. 

 
Gyldighed  

3. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra 
denne afgørelses meddelelse. Med ”udnyttet” menes, at det ansøgte 
byggeri er taget i brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart 
af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ik-
ke være udnyttet 5 år efter meddelelse af godkendelse. 

4. Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er ud-
nyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Etape 2 bortfalder, 
såfremt den ikke udnyttet inden 5 år fra denne afgørelses meddelelse. 
Med ”udnyttet” menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er 
indsat dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den ful-
de årsproduktion behøver således ikke at være udnyttet 5 år efter med-
delelse af godkendelsen. 

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
5. Den nye undgyrstald skal opføres som det fremgår af bilag 1.3, stalden 

skal opføres i materiale, dimensioner og farvevalg som beskrevet i an-
søgning bilag 1.2 

6. Plansilo skal opføres som det fremgår af bilag 1.3 og som beskrevet i bi-
lag 1.2. 

7. ny service bygning skal placeres som det fremgår af bilag 1.3 og som 
beskrevet i bilag 1.2 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  

8. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte 
staldafsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstå-
ende tabel dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkårene 13 
og 15. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgø-
relse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyr-
brug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage 
m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af 
individer, som gælder. 

9.  

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 
Staldsystem 
(gulvsystem og ud-
mugnings-system) 

Vægt/ 
alder 

Antal 
dyr 

DE 

1.1.1 Malkeko, ko-
stald 

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

 379 505,81 

1.1.2 Malkeko, ko-
stald 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 

 25 33,36 
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eller ringkanal) skrab 

1.1.3 
Malkeko, ko-
stald 

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

 60 80,08 

1.1.4 Malkeko, ko-
stald 

Dybstrøelse  30 40,04 

1.1.5 Småkalve  Dybstrøelse 1-4 mdr. 76 20,52 

1.1.6 
Kvie/stud, 
ungdyr 1 

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

6-26 mdr. 180 88,47 

1.1.8 Tyrekalv Dybstrøelse 40-55 kg 120 2,45 

1.1.8 småkalve Dybstrøelse 0-1 mdr. 19 4,34 

1.1.9-1 
Kvie/stud, ny 
ungdyrstald 

Sengestald med præ-
fabrikeret drænet gulv 
eller tilsvarende gulv 
med 4 % ammoniak-
udledning 

6-26 mdr. 200 98,29 

1.1.9-2 Kvie/stud, ny 
ungdyrstald 

Sengestald med præ-
fabrikeret drænet gulv 
eller tilsvarende gulv 
med 4 % ammoniak-
udledning 

4-6 mdr. 19 5,98 

I alt     879,34 

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

på årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. oven-
stående tabel. 

11. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens stør-
relse efter 5 år, og når besætningen er nået op på 879,34 DE. 

12. Produktionen kan gennemføres med en variation på +/- 10 kg i ind- og 
afgangsvægten, dog således at årsproduktionen ikke overstiger 879,34 
DE. 

13. I staldafsnit (1.1.4, 1.1.5 og 1.1.8) med dybstrøelse skal der strøs med 
halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten 
altid er tør i overfladen. 

14. Afgangsvægten for slagtekalve kan variere, så længe det maksimale an-
tal DE i slagtekalve ikke overskrides. 

15. Den nye ungdyrstald skal etableres med præfabrikeret drænet gulv. 
16. Såfremt der inden byggeriet går i gang er gulvtyper på markedet med 

samme eller mindre ammoniakemission end præfabrikeret drænet gulv 
(4 %) kan en sådan gulvtype etableres i stedet. Vilkår 14 gælder så  ik-
ke. 
 

Ventilation 
17. Ventilatorer i stald 1.1.6 og 1.1.7 skal serviceres og renholdes med de 

for det konkrete anlægs vejledende intervaller og specifikationer med 
henblik på driftsstikker funktion. 

 
Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 

18. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlings-
beholder, må ikke placeres på samme sted, før der er gået 5 år. Tids-
punkt og placering af ensilagestakke skal noteres på et kortbilag i drifts-
journalen, der skal opbevares i mindst 5 år. 
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19. Ensilage i markstak skal overholde følgende afstandskrav: 
 
 

Kategori Afstandskrav, meter 

Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m 

Fælles vandindvindingsanlæg 50 m 

Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m 

Offentlig vej og privat fællesvej 15 m 

Levnedsmiddelvirksomhed 25 m 

Nabobeboelse 50 m 

Til naboskel 30 m 

 
 

20. Ensilage i markstakke må ikke placeres på arealer, som skråner mod 
vandløb og søer, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 

21. Ensilage skal overdækkes umiddelbart efter etablering af markstak. 
22. Ensilage skal overdækkes med lufttæt materiale umiddelbart efter ilæg-

ning i siloen. 
 

 
Energi- og vandforbrug 

23. Vask af stald skal foregå med højtryksrenser. 
24. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kun-

ne dokumenteres i mindst 5 år. 
25. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 559.000 

kWh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbej-
des en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, 
hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Pla-
nen skal fremvises ved tilsyn. 

26. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. mælke-
køleanlæg, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligehol-
des således, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne 
dokumenteres i mindst 5 år.  

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

28. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 
206.255 m3 skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udar-
bejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oply-
ste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. 
Planen skal forevises ved tilsyn. 

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

29. Overfladvand fra ensilagepladsen og det befæstede areal ved kalvehyt-
terne skal opsamles i en beholder på mindst 21,4 m3, der er placeret 
syd for ensilagepladsen. Opsamlingsbeholderen skal tjekkes løbende for 
at sikre at den ikke løber over, og der skal etableres afløb til gyllebehol-
der, således at en fuld beholder kan tømmes i perioder, hvor frost mv. 
gør, at beholderen ikke kan tømmes ved hjælp af sprinkleranlægget 

30. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsre-
ster, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af 
spildevandet til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder. 

 
Kemikalier og medicin mv. 
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31. Gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., skal opbevares, således 
at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssy-
stemer hvis der måtte ske udslip. 

 
 
 
Affald 

32. Opbevaringspladsen til døde dyr skal placeres som vist på bilag 1.5 og 
døde dyr skal opbevares overdækket, hævet over jorden og på en fast 
plads. 

33. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 10  
 

Olie 
34. Opbevaring af dieselolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt behol-

der, som står på fast og tæt bund så spild kan opsamles, og at der ikke 
er mulighed for afløb til, kloak, overfladevand eller grundvand.  

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

36. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke 
opstår risiko for forurening. 

37. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. 
 

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

af eventuelt spild. 
39. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. 

Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. Beredskabsplanen skal 
forevises ved tilsyn. 

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 

40. Gyllebeholder 1.1.10 skal fortsat have fast overdækning og gyllebehol-
der 1.1.11 skal have etableret fast overdækning i etape 1. 

41. Overdækningen på gyllebeholderne (1.1.11 og 1.1.10) skal lukkes igen 
umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel. Skader på den faste over-
dækning skal repareres, således at overdækningen altid er helt tæt. 

42. beholder til husdyrgødning skal mindst én gang om året tømmes helt og 
der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik 
på reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal note-
res i logbogen.  

43. Hvis en gyllebeholder tages ud af drift, skal den rengøres.  
 
Drift af gyllesepareringsanlæg 

44. Der skal etableres et gyllesepareringsanlæg med skrueprese/kemisk 
fældning 

45. Tørstoffraktioner udskilt fra husdyrgødningen skal afsættes uden for 
husdyrbruget. 

46. Alle synlige slanger og rør skal kontrolleres for at se om der er utæthe-
der. Konstateres der utætheder, skal disse straks tætnes. Gyllesepare-
ringsanlægget skal tilses, når det er i drift. 

47. På husdyrbruget må der ikke separeres husdyrgødning fra andre hus-
dyrbrug. 

48. Der skal være mulighed for at opbevare gylle fra staldene inden separa-
tion, såfremt der opstår længerevarende driftsproblemer på separati-
onsanlægget. 

49. Al gyllen fra dette godkendte husdyrbrug skal separeres. 
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50. Driftsherre skal løbende og regelmæssigt mindst en gang om måneden 
føre optegnelser over timeforbruget. 

51. Der skal være mulighed for at opbevare gylle i stalden og mulighed for 
at pumpe gylle fra forbeholderen direkte i gyllebeholderen, såfremt der 
opstår længerevarende driftsproblemer på separationsanlægget. Kom-
munen skal informeres, såfremt gyllesepareringsanlægget ikke funge-
rer. Kommunen kan ved gentagende problemer kræve miljøgodkendel-
sen revurderet. 

52. Hjælpemidler skal opbevares i rum uden afløb og med mulighed for op-
samling af spild svarende til beholder med størst mængde. 

53. Når separationsanlægget er i drift skal separationsanlægget og contai-
neren til opbevaring af fiberfraktionen placeres på betonplads med afløb 
til en godkendt beholder til flydende husdyrgødning. 

54. Spild af gylle/rejektvand, fiberfraktion, polymere og fældningsmidler 
skal opsamles straks. Der skal bruges absorberende materiale til op-
samling af spild med hjælpemidlerne. 

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

 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

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

57. Ved etablering af markstak af kompost med et tørstofindhold på mindst 
30 pct. skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i driftsjourna-
len og opbevares i mindst 5 år. 

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

 
Anden organisk gødning 

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

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

61. Der må ikke etableres og anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på gylle-
beholderne. 

62. Fast og mobilt pumpeudstyr må ikke kunne fjernbetjenes. 
63. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læsse-

kran, skal der etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbehol-
der, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderne finder sted. Pladsen 
skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en 
periode med daglig påfyldning er afsluttet. 

64. Traktordrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under op-
syn, fx ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakslen. 
Traktoren skal aflåses eller helt frakobles pumpeudstyret. 

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

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt 

66. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige 
lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end det kan forven-
tes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Aabenraa Kommune 
meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for af-
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hjælpende foranstaltninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedrif-
ten.  

67. Rengøring i og omkring siloer og bygninger skal foretages jævnligt for 
at minimerer risikoen for lugt. 

 
Fluer og skadedyr 

68. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som mini-
mum i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Ska-
dedyrlaboratorium.  

69. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, så der ikke opstår risi-
ko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). 

 
Transport 

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

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

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

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

74. Transport af dyr til og fra ejendommen skal fortrinsvist ske mandag til 
fredag i tidsrummet kl. 07.00-18.00 og lørdag i tidsrummet kl. 07.00-
14.00. Det skal tilstræbes, at der ikke transporteres dyr ud på offentlige 
veje/private fællesveje på søn- og helligdage.  

 
Støj 

75. Bidraget fra landbruget med adressen Hesteløkken 5, 6340 Kruså til det 
ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land samt i 
de angivne områder i lokalbyen Holbøl og i landsbyen Kiskelund 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 - 

22.00 

Alle dage 
kl. 22.00 – 

07.00 

Det åbne land 55 45 40 
Lokalbyen Holbøl, 
planområde 
3.4.006.B og 
planområde 
3.4.010.B 

45 40 35 

Landsbyen Kiske-
lund, 
planområde 
3.8.006.L 

55 45 40 

76.  
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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 virksomhe-
der. 

 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved bo-
liger. 
Støjgrænserne må i de planlagte områder i lokalbyen Holbøl og i landsbyen Kiskelund 
ikke overskrides noget sted i områderne. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest 
støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest 
støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest 
støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbidrag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar nærhed 
af disse samt ved gyllebeholdere. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs og majs til siloanlæg eller til faste 
oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse med udbringning til 
mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. 
 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, ek-
sempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i landbrugets støjbi-
drag. 
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 landbruget. 
 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udføres, når 
tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et akkredite-
ret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af Miljøstyrelsens god-
kendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 
 
 
Støv 

77. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens 
eget areal. Dette vurderes af tilsynsmyndigheden. 

78. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med ind-
blæsning af foder undgås, f.eks. med cykloner eller anden støvbegræn-
sende foranstaltning. 

 
Lys 

79. Belysning i stald (1.1.1, 1.1.2 1.1.3 og 1.1.4) skal være vågelys mellem 
kl. 23 og kl. 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stal-
den. 
 

Ammoniak – generel reduktion 
80. Der skal etableres skrab på spalter i stald (1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3) i etape 

1. 
81. Skrabeanlægget, til fjernelse af husdyrgødning, skal skrabe staldgulvet 

mindst hver 2. time (dvs. 12 gange i døgnet). 
82. Anlægget skal vedligeholdes ved at følge fabrikantens vejledning her-

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

84. Minimum 77 % af den faste gødning skal køres direkte ud. 
 

 
Ammoniak – individuel reduktion og natur 

85. Markstak af komposteret husdyrgødning må ikke placeres nærmere end 
300 m fra natur-områder (overdrev og mose) beskyttet af § 3 jf. Natur-
beskyttelsesloven, se kort 1. 

 

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealerne 

86. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyr-
gødning svarende til et husdyrtryk på 2,3 DE/ha. 

87. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 
268,26 ha udbringningsareal, som fremgår af bilag 1.8. 

88. Når produktionen når op på fuld drift (811,99 DE kvæggylle), skal al 
gyllen separeres.  

89. Hele fiberfraktionen skal afsættes til biogasanlæg, ved fuld produktion 
drejer det sig om 268 DE. 

90. Der skal foreligge skriftlige aftaler af mindst 1 års varighed om afsæt-
ning af fiberfraktion til godkendt aftager. 

91. Udbringning af flydende husdyrgødning må kun foretages ved nedfæld-
ning på følgende arealer: mark nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 10+11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21-1, 20-2, 21, 44, 45 og Gejlåvej 5. 

92. Der må maksimalt produceres og udbringes ca. 67 DE Dybstrøelse. 
 
Beskyttet natur 

93. Al jordbearbejdning på flg. arealer: Gejlåvej 5, 20-1, 17 og 18, skal fo-
regå på langs af mosearealerne (parallelt med) i en bræmme på mindst 
20 m fra naturområderne. 

94. Der skal være en 2 m dyrknings, sprøjte - og gødningsfri bræmme mel-
lem mose 4 og mark 31 og 32 og vilkår om at, i en bræmme fra 2 – 22 
m fra mosen skal jordbearbejdningen foregå i mosens længderetning. 

95. Der skal være en 2 m dyrkningsfri bræmme mellem mose 3 og mark 33 
og en bræmme på 2 m – 22 m fra mosen hvor jordbehandling sker på 
langs af mosen. 

96. På mark 6, 7 og 100, skal al jordbearbejdning foregå parallelt med høj-
dekurverne, altså parallelt med Gejlå. i en afstand af 40 m fra åen 

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

 
 

2.7 Husdyrbrugets ophør 
98. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune 

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

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

vilkårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år 
og forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gød-
ningsregnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, 
foderanalyser, fakturaer for indkøbt foder, en-dags foderkontroller, 
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kvægnøglen, ydelseskontroller, effektivitetskontroller, mejeriafregnin-
ger, slagteriafregninger, årsopgørelser fra slagteriet, andre kvitteringer 
for afsatte og købte dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrø-
rende omsætning af foder og dyr samt status dyr og foder. 

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

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

102. Hver enkelt ensilagesilo i ensilageopbevaringsanlægget skal, når den 
tømmes, gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for 
gennemgangen skal registreres i driftsjournalen. 

103. Møddingspladsen skal, når den tømmes, gennemgå et visuelt eftersyn 
og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i 
driftsjournalen. 

104. Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og mil-
jø skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen. 

105. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om årlig serviceef-
tersyn af gyllesepareringsanlægget. Den skriftlige aftale og de årlige 
servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år, og fore-
vises Kommunen på forlangende. 

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

107. Skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktioner skal opbevares på hus-
dyrbruget i mindst 5 år og forevises på Kommunens forlangende. 

108. Der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af 
kvittering for overførsel af husdyrgødning med underskrift af modtager. 
Disse oplysninger skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og fore-
vises på Kommunens forlangende. Såfremt lovgivningen vedrørende 
gødningsregnskaber kræver en længere tidsperiode, skal den overhol-
des. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12, stk. 2 i 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af hus-
dyrbrug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa 
Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om æn-
dringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat 
og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i hen-
hold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger ind-
sendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal 
ammoniakemissionen reduceres med 25 %. Denne ansøgning er indsendt i 2008 og skal 
følgelig reduceres med 20 %. 
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse/ændring af 
det eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, 
der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk 
arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Heste-
løkken 5, 6340 Kruså med ejendoms nr. 58000000750.  
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 48171, og 
virksomhedens CVR nr. er 19925374. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
9118, version 10, genereret den 24. juli måned 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodken-delse.dk den 24. juli måned 2010 Ansøgningen med tilhørende bilag, 
der bl.a. indeholder den miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1.2. 
 

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

3.3 Gyldighed 
Der gives 5 år til at udnytte godkendelsen, efter den er meddelt. Vilkårene i denne miljø-
godkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor godken-
delsen udnyttes. 
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Efter miljøgodkendelsen er modtaget, vil 1. etape af udvidelsen bestå i at indhente tilbud 
på byggeri af etablering af gulve i de eksisterende bygninger, køb af malkerobotter samt 
byggeri af et nyt plansiloanlæg. Det forventes, at byggeriet kan etableres, når frosten er 
af jorden. Plansiloanlægget forventes færdigt til efteråret 2011. Etablering af dyreholdet 
vil blive iværksat løbende som gulvene er færdiggjort og malkerobotter indkøbt. Færdig-
gørelse af gulve og indkøb og indkørsel af malkerobotter forventes at være iværksat se-
nest i løbet af 2012. 
 
Etape 2 vil være etablering af den nye ungdyrstald. Det vil være nødvendigt at opstalde 
ungdyrene midlertidigt i andre steder i eksisterende anlæg, mens nedbrækning af eksi-
sterende anlæg og etablering af den ny stald foretages. Dyrene vil blive opstaldet, såle-
des at arbejdsgangen er lettest for ansøger og således at dyrene lider mindst mulig last i 
overgangsperioden.  
 
Byggeri af stald forventes at være udført i løbet af 2013, hvorefter ungdyrene vil blive 
flyttet over i den nye bygning. Opformeringen af det resterende dyrehold vil derefter bli-
ve færdiggjort og det bestræbes at udvidelsen sker gradvist, for bedre at kunne udnytte 
egen avl og undgå indkøb af potentiel smittebærende dyr. Det forventes, at det opforme-
ringen og indkøringen af den nye besætning er tilvejebragt i 2014. 
 
Der vil løbende ske en udvidelse af dyreholdet, og det forventes at tage 4-5 år førend 
den ansøgte produktion er opnået. 
 
Der søges derfor om en frist på 5 år til at udnytte godkendelsen. 
 
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 24. september 2010.  
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

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

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

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

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

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 
 
Ejendommen er beliggende i landzone ca. 1.500 m sydvest for Holbøl som er nærmeste 
byzone.  Nærmeste nabobeboelse til ejendommen er Hesteløkken 7, der er beliggende 
ca. 58 m vest fra nærmeste produktionsbygning. Nærmeste område, som er udlagt til 
boligområde (samlet bebyggelse, Holbøl) er beliggende ca. 1.500 meter nordøst for be-
driften på Hesteløkken 5. Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder 
eller fra det samlede staldanlæg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone. Ansøger ønsker at udvide sin bedrift for at tilpas-
se sig strukturudviklingen i landbruget. Udvidelsen er dermed baseret i, at bedriften fort-
sat skal være konkurrencedygtig, tidssvarende og fastholde beskæftigelse. Udvidelsen 
sker i tilknytning til eksisterende byggeri, hvilket vil få ejendommen til at fremstå som en 
samlet enhed.  
 

 
 
Tabel 1 Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse 
Afstands-

krav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige byzone 

1.500 m Holbøl 50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-
råde 

6.200 m 

Sydøst for bedriften.  

Plannummer:3.7.001.S 

Plannavn: Kollund Østerskov 

50 m 

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

1.500 m 

Nordøst for bedrift.  

Plannr. 3.4.010.B  

plannavn: Møllevej 

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

2.500 m 
Nordøst for bedriftsbygningerne, 

Plannummer:3.4.007.F 

Plannavn: Stadionallé 
50 m 

Nabobeboelse 58 m 

Fra hushjørne (nabo mod vest) til 
hjørne af produktionsbygning. Af-
standen til dyreholdet er reelt læn-
gere. 

50 m 

 
Tabel 2 Afstandskrav – placering af anlæg 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme 
ejendom 

30 m 
Hesteløkken 5A. Vest for be-

driftsbygningerne.  

Ejet af ansøger  
15 m  

Levnedsmiddelvirksom-
hed 

>25 m 

Afstanden er ikke opmålt. Der 
er ingen levnedsmiddelvirk-
somheder i Øster Gejl, hvorfor 
afstanden er mere end 25 m. 

25 m 

Fælles vandindvin-
dingsanlæg 

Ca. 2.800 m Beliggende i Holbøl 50 m 

Enkelt vandindvindings-
anlæg 

 Ca. 6 m* 

Ifølge GEUS ligger boring 
168.577 på ejendommen. Af-
standen er til eksisterende byg-
ning 

25 m 

Vandløb Ca. 160 m 
Afstanden fra ny plansilo og til 
Gejlå 15 m 

Dræn  >15 m 

Såfremt der forefindes dræn 
inden for 15 m af de planlagte 
nye siloer vil de blive lagt i fa-
ste rør, således at der ikke er 
nogen problemer med af-
standskravet. 

15 m 

Sø Ca. 160 m Mod sydvest 15 m 

Privat fælles vej/ of-
fentlig vej 

> 15 m/ 5 
m 

Der er ikke kendskab til sådan 
inden for 15 m af produktio-
nen./ Fra eksisterende produk-
tion 

15 m 

Naboskel  Ca. 52 m 

Afstanden er til naboen mod 
vest. Hvis Hesteløkken (vejen) 
er nærmeste naboskel er af-
standen 5 m. 

30 m 

*boringen nedlægges i forbindelse med etableringen af den nye ungdyrstald. 
 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. 
 
Kystnærhedszonen 
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Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinie 
Der er bygninger og opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinier”.  
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelsesli-
nien for fortidsminder. 
  
Udbringningsarealerne 21 og 9 ligger inden for 100 meter beskyttelseslinjen for fortids-
minder. Der er tale om områderne Fredningsnr.: 43097 og 43095. De øvrige udbring-
ningsarealer ligger alle uden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede om-
råder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder. 
 
I henhold til naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1042 af 20/10/2008, må der ikke inden for 
100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven fo-
retages ændringer i tilstanden af arealet, herunder etableres hegn, placeres camping-
vogne og lignende. Forbuddet gælder ikke for sædvanlig hegning på jordbrugsejendom-
me og landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning. Forbuddet gælder endvidere ikke 
for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet, samt fortidsminder, der er nævnt i bilag 
1 til loven. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Der er ingen arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”. 
 
Vurdering  
Udbringningsareal mark 9 og mark 21 ligger inden for 100 m beskyttelseslinjen for for-
tidsminder. Dog vurderer Aabenraa Kommune, at da der ikke etableres nybyggeri inden 
for linjen samt at selve de beskyttede fortidsminder ligger uden for udbringningsarealer-
ne, at udbringning af husdyrgødning ikke er i strid med udspredningsgrundlaget for om-
råderne.  En del af bygningerne og opbevaringsanlæggene ligger inden for skovbyggelin-
jen. Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen ikke er i strid med udpegningen da det 
vurderes at udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendig for bedriftens fortsatte virke. Ingen 
af de øvrige udbringningsarealer ligger inden for de øvrige udpegninger nævnt ovenfor 
hvorfor Aabenraa Kommune vurderer, at bygge- og beskyttelseslinjerne er overholdt. 
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4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Ejendommen er beliggende i landzone ca. 1.500 m sydvest for Holbøl som er nærmeste 
byzone.  Nærmeste nabobeboelse til ejendommen er Hesteløkken 7, der er beliggende 
ca. 58 m vest fra nærmeste produktionsbygning. Nærmeste område, som er udlagt til 
boligområde (samlet bebyggelse, Holbøl) er beliggende ca. 1.500 meter nordøst for be-
driften på Hesteløkken 5. Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder 
eller fra det samlede staldanlæg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Landskabet er en smule kuperet og udover landbrugsarealer i omdrift forefindes der en 
del skove i området. Bygningerne er placeret lavt i landskabet hvilket gør, at de ikke 
fremtræder specielt synligt. 
 
Der er ca. 58 meter til nærmeste nabobeboelse, som ligger vest for ansøgers ejendom. 
Afstanden er mål fra nærmeste produktionsbygning. Afstanden til dyrehold er reel længe-
re. Der er ikke landbrugspligt på naboejendommen. 
 
Bedriften for bufferzone II af nærmeste § 7 område udpeget af Aabenraa Kommune. En 
del af udbringningsarealerne ligger inden for bufferzone II og I. 
  
Bedriftens ejede og forpagtede arealer ligger inden for 2-2.5 km af bedriften 
 
Der er gennemsigtige lysplader i tagene på bygning 1, 6, 8 og 9. I bygning 1 mod syd og 
i bygning 6 og 9 mod vest er der lamper i gavlenderne. Lamperne tændes og slukkes 
manuelt. 
 
Der forefindes beplantning mod vest og nordvest. Mod sydøst afskærmes bygningerne af 
en mindre skov. Derudover ligger bygningerne forholdsvist frit i terrænet, men da de 
ligger lavt, syner de ikke af meget i landskabet. Der er ingen planer om yderligere be-
plantning på nuværende tidspunkt. 
 
Ansøger har ikke umiddelbart planer om yderligere beplantning omkring ejendommen. 
Ventilationen er primært naturlig og yderligere beplantning omkring anlægget vil kunne 
medføre nedsat luftskifte og dermed forringet klima i stalden for dyr og medarbejdere. 
 
Landskabelige værdier 
 
 Tabel 3 Materialevalg 

Bygning og anvendelse Grundplan Bygningshøjde Taghældning Bygningsmaterialer/farver 

 

1 

Værksted 

Foderlade 

Dybstrøelse 

(1.1.5) 

Ca. 1.090 m2  Ca. 7 m i kip 20º 

Der er gråt eternittag. Lyse 
betonsten i bunden af siderne 
og gardiner. Gavlender består 
af lyse betonsten med mørke-
blå gavle og porte.  

 

2 

Ungdyrstald 

(fjernes) 

(1.1.7)  

 425 m2  7 m i kip 30º 

Gråt eternittag. Ellers bygget i 
gule mursten. Bygningen 
fjernes i forbindelse med 
etableringen af bygning 18 
(1.1.9)  

 

3 

Foderlade  

(tages delvis ud 
af brug) 

 550 m2 11 m  30º 

Gråt eternittag. Ellers bygget i 
gule mursten. Bygningen 
fjernes delvist i forbindelse 
med etableringen af bygning 
18 (1.1.9) 

 

4 

Ungdyrstald 

(1.1.6) 
1.100 m2 9 m i kip 30º 

Gråt eternittag. Ellers bygget i 
gule mursten. 

 

5 

Kontor og gl. 
malkestald og 
kalveplads 

 400 m2 4 m 10º Gråt eternittag. Ellers bygget i 
gule mursten.. 
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(1.1.8) 

 

6 

Kostald 

(1.1.1 samt 
1.1.2) 

 4.100 m2 9 m i kip 20º 

Der er gråt eternittag. Lyse 
betonsten i bunden af siderne 
og gardiner. Gavlender består 
af lyse betonsten med mørke-
blå gavle og porte. 

 

7 
Ny Servicebyg-
ning  250 m2  8 m 20º 

Grå eternittag. Bygningen 
bliver i lyse farver med en sort 
gavltop som de resterende 
bygninger. 

 

8 

Forlængelse af 
kostald  

(1.1.3 samt 
1.1.4) 1.526 m2 9 m i kip  20 º  

 

9 Ny foderlade 1.846 m2  10 m i kip 20 º  

 

10 Plansiloer 2. 800 m2 3 m  Gravet ned i terræn. 

11 Nye plansiloer 1.200 m2 3 m  Uden bagvæg 

12 Gyllebeholder 4.000 m3 2 m  Med overdækning 

13 Gyllebeholder 4.000 m3 7 m  Med teltoverdækning 

14 
Vaskeplads og 
separationsan-
læg Ca. 140 m2    

15 Grus  Ca. 850 m2    

16 
Befæstet areal 
med afløb til 
terræn Ca. 4 300 m2    

17 Møddingsplads Ca. 1.000 m2    

18 
Ny ungdyrstald  

(1.1.9) 

Ca. 27m  x 68 m Ca. 1.840 m2 9 m i kip 20 º 

Bygninger bliver etableret i de 
samme farver som de reste-
rende bygninger, som den 

skal ligge parallelt med.  

 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Alle bedriftens bygninger og opbevaringsanlæg ligger inden for udpegningen ”Værdifulde 
landskaber”.  
 
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 ”Særlig næringsfattige na-
turarealer”. 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Naturområder”. 
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Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Områder med naturinteresser”, men 
følgende arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen: 10, 11, 16, 17, 18, 30, 
33, 34, 35 og 36. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 850 m til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et overdrev nord for an-
lægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 6.4 km nord for ejen-
dommen. Området er Natura 2000 område nr. H84 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Fel-
sted Vestermark, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F58 Hostrup Sø, Assenholm Mo-
se og Felsted Vestermark 
 
Arealerne afvander til EF-habitatområdet nr. 57 ” Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Var-
de Å vest for Varde”. Habitatomtådet er beliggende ca. 49 km vest for bedriften. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Følgende arealer grænser op til eller lig-
ger helt eller delvis inden for udpegningen ”Beskyttede Vandløb”: mark 6, mark 7, mark, 
mark 30, mark 31, mark 16 og 17. Og følgende areal grænser op til eller ligger helt eller 
delvis inden for udpegningen: ”Beskyttede enge”: mark 16 og mark 30. 
 
Geologiske værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovrejsning 
uønsket pga. geologiske forhold”. 
 
Rekreative værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fritidsområ-
der”, ”Eksisterende sommerhusområder”, ”Nye sommerhusområder”, ”Arealudlæg til fe-
rie-fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til by-
formål”.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de planlagte udvidelser kan placeres som ansøgt med 
vilkår om, at de nye anlæg opføres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet 
i ansøgningen, tabel 3. Aabenraa Kommune vurderer, at så længe de stillede vilkår om-
kring anlægning og overholdelse af bræmmer langs søer efterleves, vil den planlagte 
udvidelse ikke påvirke den omkringliggende natur i en negativ retning, se endvidere af-
snit 8.  
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at alle afstandskrav til vandforsyning, vej og 
naboskel m.v. i henhold til § 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er over-
holdt.  

Kommunen vurderer at husdyrbrugets beliggenhed i forhold til forskellige bygge- og be-
skyttelseslinier, fredninger mv. der fremgår af anden lovgivning er overholdt.  
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Anvendelsen af det nuværende staldanlæg ændres fra 310 køer, 244 kvier/stude (6 – 28 
mdr.), 66 småkalve (6– 26 mdr.) og 120 tyrekalve (40 – 55 kg.), 240 tyrekalve (55-330 
kg) svarende til 586,64 DE til 494 køer, 114 kalve (0- 6 mdr.), 380 kvie/stud (6-26 
mdr.) og 250 tyrekalve (40-55 kg) svarende til 879,34 DE. 
 
I kostalden (1.1.1) forøges antallet af malkekøer. I kostalden (1.1.2) udtages produktio-
nen af kvier (27 mdr. til 28 mdr.). I forlængelsen af kostalden stald (1.1.1/ 1.1.2) kom-
mer der 60 stk. malkekøer ind samt 30 pladser til goldkøer, sygebåse og kælvningsbok-
se. I stald 1.1.5 udtages tyrekalvene, der erstattes af småkalve (1 mdr. til 4 mdr.) 
 
I stald 1.1.6 sker der ingen ændringer i dyreholdet. I stald 1.1.7 udgår produktionen af 
kvier (6 mdr. til 26 mdr.). I stald 1.1.8 sker der en forøgelse i tyrekalvene (40-55 kg) og 
en reducering af småkalve (0- 1 mdr.) 
 
I den nye ungdyrstald (1.1.9) kommer der til at være kvie (4 mdr. til 26 mdr.).  
 
Der opføres en ny plansilo på 1.200 m2, en ny ungdyrstald på 1.840 m2, en ny service-
bygning på ca. 250 m2. Udvidelse af kostalden på 1.526 m2 og opførelsen foderladen på 
1.846 m2 er gennemført. 
 
Tabel 4 Dyreholdet 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder antal dyr DE 

1.1.1 

(bygning 6) 
Malkekøer, 
kostald 

Sengestald med 
spalter og skrab 

 379 505,81 

1.1.2 

(bygning 6) 
Malkekøer, 
kostald 

Sengestald med 
spalter og skrab 

 25 33,36 

1.1.3 

(bygning 8) 
Malkekøer, 
kostald 

Sengestald med 
spalter og skrab 

 60 80,08 

1.1.4 

(bygning 8) 
Goldkøer Dybstrøelse  30 40,04 

1.1.5  

(bygning 1) 
Småkalve Dybstrøelse 1-4 mdr. 76 20,52 

1.1.6 

(bygning 4) 
Kvie/stud Sengestald med 

spalter  
6-26 mdr. 180 88,47 

1.1.7 

 (bygning 2) 
Ingen dyr - - - - 

1.1.8 

(bygning 5) 
Tyrekalv Dybstrøelse 40-55 kg 250 2,45 

1.1.8 

(bygning 5) 
Småkalve Dybstrøelse 0-1 mdr. 19 4,34 
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1.1.9 

(bygning 18) 
Kvie/stud 

Præfabrikeret dræ-
net gulv eller tilsva-

rende 4 % gulv 
6-26 mdr. 200 98,29 

1.1.9 

(bygning 18) 
Kvie/stud 

Præfabrikeret dræ-
net gulv eller tilsva-

rende 4 % gulv 
4-6 mdr. 19 5,98 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at antallet af dyreenheder stemmer overens med det an-
søgte projekt. Det vurderes endvidere, at der med rimelighed kan reguleres i kvægbe-
sætningen, idet en normal malkekvægbesætning kræver en vis fleksibilitet med hensyn 
til opdræt. Det er dog forudsat, at det samlede antal DE (gældende definition) eller ge-
neafstanden for lugt ikke forøges (dette kræver godkendelse).  Antallet af DE beregnes 
efter den til enhver tid gældende definition. 
 

5.1.2 BAT staldteknologi  

Redegørelse 
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der svarer til 
referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion. 
Der er dog et enkelt, ikke ajourført BAT-byggeblad til malkekøer om præfabrikerede 
drænede gulve (Ma.St.02) samt et BAT-blad om svovlsyrebehandling af kvæggylle (Ma. 
St. 01:v2 05-09). Der er ingen BAT-blade der direkte omhandler opdræt. 
 
Stald 1.1.1 
Den eksisterende kostald er en sengebåsestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringka-
nal) til køer. I ansøgt drift vil der fortsat være køer i stalden. I nudrift er der 285 malke-
køer (380,6 DE) i ansøgt drift stiger besætninger til 379 malkekøer (505,81 DE).  
 
Ombygning af den eksisterende spaltestald (kanaler, bagskyl eller ringkanal) til et præ-
fabrikeret gulv vil koste 121 kr. pr. reduceret kg N og de øgede driftsomkostning pr. års-
ko vil være 629 kr., svarende til merudgift på 3,29 % pr årsko, såfremt den totale om-
kostning pr ko er 19.756 kr., se bilag 1.9. 
 
Efterfølgende er der beregnet på omkostning ved etablering af et forsuringsanlæg. Det 
giver ikke mening, at etablere dette for kun stald 1.1.1., hvorfor der er beregnet på alle 
køer på spalter (464 køer), se bilag 1.10. 
 
Jf. beregningerne vil dette koste 58 kr. pr. reduceret kg N og de øgede driftsomkostning 
pr. årsko vil være 523 kr., svarende til merudgift på 2,65 % pr årsko, såfremt den totale 
omkostning pr ko er 19.756 kr., bilag 1.10. 
 
For at leve op til BAT i denne stald etableres der skrab på spalterne, hvilket sikrer, at 
spalterne holdes rene og ammoniakfordampningen derved reduceres.  
 
Rene gulve giver desuden færre benproblemer og klovlidelser hos dyrene. Skraberne kan 
reducere ammoniakfordampningen med 20 % i henhold til FarmTest Kvæg nr. 21, hvor 
spalterne blev skrabet mindst hver 4. time. Skraber på det eksisterende spaltegulv i ko-
stalden kan efter omstændighederne betegnes som BAT, da det reducerer ammoniakfor-
dampningen, forbedrer klovsundheden og er relativ billig i anskaffelse og drift således, at 
der i kostalden vil være proportionalitet mellem miljøgevinst og omkostninger til etable-
ring og drift af anlægget.  
 
Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder, at staldgulvene er 
forholdsvis tørre, og det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af 
ammoniak og lugt.  
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1.1.1 er oprindeligt bygget som maskinlade i 1974. Den blev lavet om i 1977 til løsdrift og 
igen renoveret i 2000. Den er så forlænget i 1999, 2005 og senest i 2008. For krav til 
eksisterende dele af anlægget skal der fastsættes en rimelig frist til at opfylde BAT-krav. 
Det er planlagt at foretage den første revurdering i 2018. Da staldens restlevetid er læn-
gere end 2018, er der i denne miljøgodkendelse ikke stillet vilkår om renovering af stal-
den.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ingen af de to undersøgte muligheder kan betragtes 
som værende BAT i den eksisterende stald, da omkostningerne ikke står i rimeligt forhold 
til miljøgevinsten – løsningerne er ikke proportionale, da prisen pr kg reduceret kg N i 
begge tilfælde er over 40 kg samt er en merudgift på mere end 2 % i forhold til gennem-
snitomkostningen pr ko. Aabenraa Kommune vurderer derfor, at etablering af skrab på 
spaltegulvet lever op til kommunens BAT niveau.  
 
Stald 1.1.2 
Stald 1.1.1 og 1.1.2 er en samlet kostald, se bilag 1.3. Stalden er en sengebåsestald 
med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til køer. I nudrift er der malkekøer og kvier 
på dybstrøelse. I Ansøgt drift er der kun malkekøer på spalter. I nudrift er der 25 malke-
køer (33,36 DE) og 11 kvie (27-28 mdr.).  I ansøgt drift etableres der skrab på spalte-
gulvet.  
 
1.1.2 er oprindeligt bygget som maskinlade i 1974. Den blev lavet om i 1977 til løsdrift 
og igen renoveret i 2000. Den er så forlænget i 1999, 2005 og senest i 2008. 1.1.2. er 
en del af 2008 forlængelsen Da staldens restlevetid er længere end 2018, er der i denne 
miljøgodkendelse ikke stillet vilkår om renovering af stalden. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at BAT niveauet for staldene er opfyldt da de valgte tiltag, 
skrab og overdækning af gyllebeholder, giver et lavere emissionsniveau end ved brug af 
et 4 % gulv. 
 
Stald 1.1.3 
Forlængelse af kostald. Der etableres sengestald med spalter og skrab i den nye tilbyg-
ning. Der indsættes 60 malkekøer (80,08 DE). Der skrabes hver 4. time for at holde gul-
vene tørre og rene. 
  
Rene gulve giver desuden færre benproblemer og klovlidelser hos dyrene. Skraberne kan 
reducere ammoniakfordampningen med 20 % i henhold til FarmTest Kvæg nr. 21, hvor 
spalterne blev skrabet hver 4. time. Skraber på det eksisterende spaltegulv i kostalden 
kan efter omstændighederne betegnes som BAT, da det reducerer ammoniakfordamp-
ningen, forbedrer klovsundheden og er relativ billig i anskaffelse og drift således, at der i 
kostalden vil være proportionalitet mellem miljøgevinst og omkostninger til etablering og 
drift af anlægget.  
 
Der er naturlig ventilation i forlængelsen. Med naturlig ventilation er der sikret et stort 
luftskifte, hvilket betyder, at staldgulvene er forholdsvis tørre, og det store lugtskifte be-
tyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og lugt.  
 
Da ansøger har spaltegulv i stald 1.1.1., 1.1.2. og 1.1.3. frem for et 4 % gulv, skal am-
moniakreduceringen findes på anden vis. I bilag 1.11 fremgår det, at opfyldelsen sker på 
baggrund af skrabning af spalterne i stald 1.1.1., 1.1.2. og 1.1.3. samt overdækning af 
ejendommes to gyllebeholdere.  
 
Vurdering 
Ansøger har indsendt version 8 af ansøgningen, som beskriver etape 1. Af den fremgår 
det, at der etableres skrabere i stald 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 og der etableres fast overdæk-
ning på den gyllebeholder, der ikke har det i forvejen. Ansøger oplyser, at 77 % af den 
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faste gødning vil blive kørt direkte ud. Med disse tiltag vurderer Aabenraa Kommune, at 
BAT – niveau er opfyldt i etape 1. I etape 2 bygges stald 1.1.9 til opdræt, hvor der væl-
ges en gulvtype med maks. 4 % NH3 – emission. Det vurderes, at BAT kravet er opfyldt i 
etape 2. 
 
Stald 1.1.4 
Småkalvestalden er en dybstrøelsesstald med småkalve og tyrekalve. Der er valgt 
dybstrøelse på grund af dyrevelfærd, da det lever op til kalvenes behov for et blødt, 
varmt og tørt leje. Stalden er fra 1974 og skal ved næste revurdering af miljøgodkendel-
sen revurderes med henblik på BAT. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at dybstrøelse til opdræt lever op til Kommunens krav om 
BAT, forudsat dybstrøelsesmåtten holdes tør i overfladen, hvilket der stilles vilkår om.  
 
 
Stald 1.1.5 
Stalden er en dybstrøelsesstald. I nudrift er der både tyrekalve, og ungtyre. I Ansøgt 
drift tages tyrekalvene ud og erstattes med småkalve 76 stk. (1-4 mdr/20,52 DE.) Der er 
valgt dybstrøelse på grund af dyrevelfærd, da det lever op til kalvenes behov for et blødt, 
varmt og tørt leje.  Stalden er fra 1976 og skal ved næste revurdering af miljøgodkendel-
sen revurderes med henblik på BAT. 
 
Vurdering 
Aabenraa vurderer, at dybstrøelse til opdræt lever op til Kommunens krav om BAT, for-
udsat dybstrøelsesmåtten holdes tør i overfladen, hvilket der stilles vilkår om.  
 
Stald 1.1.6  
Den eksisterende ungsdyrsstald er en sengebåsestald med spalter (kanal, bagskyl eller 
ringkanal) til kvier. I ansøgt drift vil der fortsat være kvier i stalden. Ansøgt (180 
dyr/91,49 DE) vil efter udvidelsen svare til nudrift (180 dyr/88,47 DE). Forskellen i DE 
forklares ved at der i ansøgt drift kun er dyr i aldersgruppen 6- 26 mdr, hvorimod der i 
nudrift er dyr i aldersgruppen 6-28 mdr. og dermed flere DE.  
 
Stalden er fra 1964 og renoveret i 2003. Aabenraa Kommune vurderer, at da staldens 
restlevetid er længere end 2018, er der i denne miljøgodkendelse ikke stillet vilkår om 
renovering af stalden. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune stiller ikke krav om, at der skal etableres præfabrikerede drænede 
gulve eller tilsvarende i stalde til opdræt, da der ikke findes BAT-byggeblade/BAT-blade 
for denne dyretype, dog vurderer Aabenraa Kommune at BAT er overholdt ved det valgte 
staldsystem. 
 
Stald.1.17 
Stalden fjernes i ansøgte projekt og er ikke beskrevet. 
 
Stald 1.1.8 
Stalden er en kombineret tyrekalv-småkalvstald med dybstrøelse. Der sker en forøgelse i 
antallet af tyrekalve og en reduktion i småkalvene. Der er valgt dybstrøelse grundet dy-
reholdet, da det lever op til kalvenes behov for et blødt, varmt og tørt leje. 
 
Stalden er oprindelig bygget som maskinlade i 1974. Den blev lavet om i 1977 til løsdrift 
og igen renoveret i 2000. Den er så forlænget i 1999, 2005 og senest i 2008. Da det 
vurderes at staldens restlevetid til at være længere end 2018, er der i denne miljøgod-
kendelse ikke stillet vilkår om renovering af stalden. 
 
Vurdering 
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Aabenraa Kommune vurderer at det er BAT med dybstrøelse til tyrekalve og småkalve 
forudsat dybstrøelsesmåtten holdes tør i overfladen, hvilket der stilles vilkår om.  
 
Stald 1.1.9 
Der etableres en ny ungdyrstald for ungdyr i kategorierne 200 (6-26 mdr.) svarende til 
98,29 DE og 19 (4-6 mdr. svarende til 5,98 DE. Stalden etableres med præfabrikeret 
drænet gulv.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune stiller ikke krav om, at der skal etableres præfabrikeret drænet gulv 
eller tilsvarende i stald i til opdræt, da der ikke findes et BAT byggeblad/BAT-blad for 
disse dyretyper, dog vurderer Aabenraa Kommune at BAT er overholdt ved det valgte 
staldsystem. 
 
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi 
Gylleforsuring medfører ifølge flere anlægsejere nye og kraftigere lugtgener på ejen-
dommen, hvilket ansøger ikke har interesse i. Producenter nedtoner denne problemstil-
ling, da det naturligvis ikke er noget der fremmer salget af anlæg. Endvidere medfører 
forsuring af gylle, at det fremadrettet bliver sværere at overgå til økologi, såfremt det 
skulle være ønsket. Sidst kan det nævnes, at der ikke er sikkerhed for, at betonen i de 
eksisterende kanaler har en holdbarhed overfor syrepåvirkningen. 
 
Der er i stalde med småkalve og opdræt valgt dybstrøelse grundet dyrevelfærd.  
Dybstrøelse vurderes at være BAT for dyretypen. 
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer samlet set, at ejendommens staldteknologi lever op til kra-
vene om anvendelse af BAT med nuværende omkostningsniveau i forhold til reduceret 
ammoniakemission. Vurderingen gælder for såvel etape 1 som etape 2. 
 

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Der er naturlig ventilation i staldene, hvilket medfører, at der ikke bruges energi til venti-
lation. Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder, at stald-
gulvene er forholdsvis tørre, hvilket betyder en lavere koncentration af ammoniak og 
lugt. 
 
I staldene 1.1.6 og 1.1.7 er der ventilatorer. Ventilatorerne er temperaturstyret og er 
kun i drift når temperaturen i bygningen er høj.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at naturlig ventilation er den mindst energikrævende ven-
tilationsform. Der er stilles vilkår til ventilatorerne i stald 1.1.6 og 1.1.7. 
 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Bedriftens forbrug af foderstoffer til køer og opdræt er ca. 900 tons kraftfoder pr. år. 
Efter udvidelsen vil der anvendes ca. 1.500 ton kraftfoder pr. år, således at foderforbru-
get stiger, med 50 %. Andelen af grovfoder og halm stiger med ca. 67 %. Hovedsageligt 
produceres al grovfoder på ejet og forpagtet jord, mens halm indkøbes. Der kan fore-
komme indkøb af grovfoder i sjældne tilfælde.  

5.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
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BAT indenfor kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der tilsvarer 
referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion.  
 
Det er forureningsforebyggende at gennemføre effektiv fodring til reduktion af udskillel-
sen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer modsvarer 
dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige. 
 
Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fod-
ring. I nudrift er der derfor ikke indtastet oplysninger, hvorved 
www.husdyrgodkendelse.dk beregner på baggrund af normtal. Der indtastes ingen op-
lysninger om foder i ansøgt drift, da der ikke ønskes unødige restriktioner på disse områ-
der.  
 
Foder til kvæg består af ca. 50-60 % hjemmeavlet grovfoder, hovedsageligt majs og 
græs, samt indkøbt tilskudsfoder i form af færdigblandinger alene eller i kombination 
med forskellige råvarer som f.eks. sojaskrå, rapsprodukter, roepiller m.m. Foderplanen 
afstemmes med en mineralblanding for at tilgodese kreaturernes behov for næringsstof-
fer. 
 
Fodersammensætningen afstemmes i forhold til dyrenes biologiske behov (kalv, kvie, 
malkende ko, goldko, slagteko og evt. slagtekalv). For at opnå så præcis en næringsstof-
sammensætning som muligt, udtages der analyser af grovfoderet, som ligger til grund 
for sammensætning af det indkøbte foder. Optimeringen af foderplanen sker bl.a. på pro-
tein, så overforsyning såvel som underforsyning undgås. Overforsyning med protein 
medfører en belastning på miljøet, men det overbelaster også koen. 
 
På mineralsiden kan der ud fra bedriftens aktuelle grovfoderanalyser af mineralstofpro-
ducenten udarbejdes specielt sammensatte mineralblandinger, der opfylder normerne til 
dyrenes behov for alle mikro- og makromineraler, heriblandt fosfor, samt vitaminer. An-
søger er interesseret i, at ovenstående er i orden, da ubalance i foderets sammensætning 
betyder forringelse af foderudnyttelsen og dermed forringelse af det økonomiske udbytte. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer at ejendommen lever op til BAT foder, idet der udtages 
foderprøver af ensilagefodermidler og udarbejdes foderplan der sikrer optimal fodring af 
dyrene. Der er derfor stillet vilkår om, at der skal udarbejdes foderplaner og at der skal 
udtages foderprøver.   
 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
Ifølge BREF er det BAT at føre journal over mængde af husdyrfoder og opstået spild  
 
I den nuværende situation opbevares græs- og majsensilage i plansiloanlæggene. Plansi-
loerne til ensilage er indrettet med ca. 3 m betonmure, fast bund og afløb til gyllebehol-
der. Ensilagen holdes overdækket med plastik og dæk. Det er ønsket, at kunne opsamle 
pladsvandet i en separat beholder fremadrettet. 
 
Det er ønsket, at ensilagevandet fra de to nye plansiloer ligeledes opsamles i den separa-
te beholder og sprinkles ud. Der vil blive tale om en beholder med forbindelse til gyllebe-
holder, plansilo og sprinkleranlæg. Hvis vandet pga. frost ikke kan sprinkles ud, vil det 
kunne ledes retur til gyllebeholderen.  
 
Der bliver maksimalt opbevaret 13.000 m3 ensilage pr år. Ensilagen opbevares i de eksi-
sterende og nye plansiloer svarende til ca. 4.000 m2.  
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Uden for bygningerne er der endvidere placeret tre siloer, som i alt kan rumme 45 tons 
kraftfoder til robotterne. Der opsættes yderligere en silo i forbindelse med udvidelsen og 
der er ligeledes tale om en silo til 15 tons kraftfoder. 
 
I foderladen er der 4 plansiloer til tilskudsfoder, herunder sojaskrå, rapskager og roepil-
ler. Her kan opbevares 30 tons i hver plansilo. De øvrige fodermidler, kridt og mineraler 
osv. opbevares også i foderladen. Dette leveres i sække på paller eller i bigbags.  
 
Håndtering af ensilage vil ske således at eventuelle lugt- og fluegener for nabobeboelser 
minimeres. Endvidere vil håndteringen sikre, at risiko for tab af næringsstoffer til omgi-
velserne minimeres. 
 
Såfremt der er ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlings-
beholder, vil de højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der vil derefter gå 5 
år, før ensilagen igen placeres på samme sted. 
 
Der kan forekomme støv ved aflæsning af fodermidler der leveres i løs vægt, og ligeledes 
kan indblæsning af foder i siloer give anledning til mindre støjgener. Der forventes dog 
ikke nogle gener af denne art udenfor ejendommen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ensilage opbevares og håndteres miljømæssigt forsvar-
ligt uden væsentlig risiko for miljøet og at foderhåndteringen sker i henhold til BAT. Da 
markstakke af ensilage kan være kilde til forurening, er der stiller vilkår til markstakkes 
etablering og placering  

5.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
Kalvehytterne tømmes og rengøres 2 gange om måneden. Boksene tømmes og rengøres 
månedligt.  
 
Dybstrøelsesafdelingerne ved køer og kvier udmuges efter behov og ligges på møddings-
plads indtil det er komposteret og har en tørstofprocent på 30. Derefter ligges det i 
markstak. 
 
Spalter i den eksisterende kostald renholdes med robotskraber, der skal skrabe alle spal-
ter hver 2. time. 
 
Malkerobotterne skylles efter hver malkning og rengøres 3 gange dagligt (hovedvask).   
 
Foderbord fejes hver dag. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at renholdelse af staldafsnittene er tilstrækkelig for over-
holdelse af gældende krav og retningslinjer med hensyn til rengøring. 
 

5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Elektricitet anvendes til malkning, nedkøling af mælk, gyllepumpning, gylleseparation, 
skrabning, markvanding samt belysning. Bedriftens årlige elforbrug til gårdens drift for-
ventes at stige fra 300.000 kWh til 559.000 kWh efter udvidelsen, hvilket svarer til en 
forøgelse på ca. 60 %. Forbrug af el afhænger af markvanding. 
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                Tabel 6 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug 300.000 kWh 550.000 kWh 

Elforbrug separation 0 9.000 kWh(2) 

Fyringsolie stuehus  L  l 

Fyringsolie stald  L  l 

Dieselolie til markbruget  36.000 l 40.000 l 

 
                  
                 Tabel 7 Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. vandspild 15.000 m³ 24.000 m³ 

Vand til separation 0 250 m3(3) 

Vask af stald, overbrusning, 
iblødsætning m.v. 

900 m³ 1.500 m³ 

Rengøring af markredskaber  5 m³ 5 m³ 

Sprøjtning, markbrug  180.500 m³ 180.500 m³ 

I alt vandforbrug 196.405 m³ 206.255 m³ 

 
 
Der er fem pumpestationer til markvanding på egne arealer og to pumpestationer på 
forpagtede arealer, med en indvindingstilladelse på de fem stationer (på egne marker) på 
tilsammen 158.000 m3. Der er givet tilladelses til at indvinde ca. 22.500 m3 på de to for-
pagtede arealer (Hans Jacob Larsen’ arealer). 
 
Boring DGU nr. 168.577 er beliggende ca. 6 m nord for eksisterende bygning, ungdyr 
(1.1.4). Boringen vil ikke overholde afstandskravet i forbindelse med opførelsen af den 
nye ungdyrstald. Boringen vil blive nedlagt og en anden vil blive opført efter aftale med 
Aabenraa Kommune.  
 
Vand- og varmegenindvindingsanlægget til mælketanken anvendes til dækning af ansø-
gers varmebehov i stuehus og medhjælperbolig.  

 
Drikkevand til stuehuset kommer fra Padborg Vandværk. Drikkevand til dyrene stammer 
fra boringerne. 
 
Beregning af elforbruget ud fra normtal giver et forbrug på ca. 541.226 kWh.  
 
Beregning af det årlige vandforbrug ud fra normtal, hvor der er regnet med et vandfor-
brug på med 40 m3 pr. årsko og 6 m3 pr. årsopdræt, giver et årligt drikkevandsforbrug på 
ca. 24.200 m3.  
 
Vurdering 

                                                 
2 Der er regnet med 0,7 kWh/m3 gylle, der separeres 
3 Der er regnet med 20 l/ m3 separeret gylle 
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Aabenraa Kommune vurderer, at vand- og elforbrug ikke er væsentligt anderledes end 
normtallene. Det forventede forbrug af el ligger lige over forbruget beregnet ud fra norm-
tal. Det vurderes at elforbruget er svarende til en bedrift af ansøgte størrelse. Det for-
ventede vandforbrug ligger sammenlignet med normtalsberegningen lidt lavere. Aaben-
raa Kommune vurderer, at der er sammenhæng mellem dyreholdets størrelse og forbru-
get af drikkevand. Der er stillet vilkår om registrering af elforbruget og om at der skal 
laves en handleplan for nedsættelse af elforbruget, hvis det stiger med over 10 % Der er 
også stillet vilkår om registrering af vandforbrug hver måned og om, at der skal laves en 
handleplan for nedbringelse af vandforbruget, hvis det stiger med over 10 % i forholdt til 
det anslåede i ansøgningen. 

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og energi- og vandforbrug så er der flere forskellige definitioner på, 
hvad BAT er. Dels er der referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der ved-
rører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) og dels er der BAT-byggebladene.  
 
Energibesparende foranstaltninger 
Energiforbruget pr. DE er generelt lavt i en kvægbesætning, idet staldene ikke opvarmes, 
og som regel ventileres naturligt. Elektricitet anvendes primært til malkning, ventilation, 
gylleseparation, nedkøling af mælk, gyllepumpning, skrabning af spalter samt belysning. 
 
Der er naturlig ventilation i kostalden, hvilket medfører, at der ikke bruges energi til ven-
tilation. Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder, at stald-
gulvene er forholdsvis tørre, hvilket betyder en lavere koncentration af ammoniak og 
lugt. 
 
Der sker ingen opvarmning af driftsbygninger med dyr, hvorfor der ikke bruges energi på 
opvarmning. 
 
Endvidere bruges solen som lyskilde i videst muligt omfang. Dette sker ved at have 
ovenlysplader i taget og lyse farver i stalden.  
 
For at spare på energien anvendes der belysning med lysstofrør.  
 
Der er vågelys i staldene om natten. Vågelyset er censorstyret.  
 
Vakuumpumper til malkerobotter er frekvensstyrede, hvilket sikrer, at der ikke bruges 
mere energi end nødvendigt.  
 
Logistikken i forbindelse med fodring er indrettet, så afstanden giver færrest muligt 
driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget. 
 
I markbruget udføres der så vidt muligt flere arbejdsopgaver på én gang. 
 
Vand- og varmegenindvindingsanlægget til mælketanken anvendes til dækning af ansø-
gers varmebehov i stuehus og medhjælperbolig. 
 
Ansøger har ikke yderligere forslag til energibesparende foranstaltninger. Ansøger vurde-
rer, at andre energibesparende foranstaltninger ikke giver en energimæssig (og dermed 
miljømæssig) gevinst, der står mål med initialinvesteringen. 
 
Vandbesparende foranstaltninger 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at 
undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. 
 
Vand til produktionen stammer fra egen boring. Der er ikke vandur på boringen, hvorfor 
forbruget er ukendt. 
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Der er installeret drikkekar med stor vandoverflade. 
 
Landbrugsmaskiner vaskes med højtryksrenser. 
 
Der sker genindvinding af vand fra køling af mælketanken. Et eksempel på et vand- og 
energibesparende mælkeanlæg ses i nedenstående tegning. 
 
Eksempel på kredsløb for genindvinding af vand og varme. 

 
 
Køleanlæggenes primære funktion er at nedkøle mælken umiddelbart efter malkning fra 
ca. 36°C til 4°C og vedligeholde denne temperatur, indtil mælken afhentes hos produ-
centen. Nedkølingen af mælken skal ske hurtigst muligt og være afsluttet efter to timer i 
henhold til veterinære minimumskrav. Mælkens kvalitet kan højnes markant ved anven-
delse af såkaldt instant cooling, hvor mælken færdigkøles momentant. 
 
I den mest simple form består mælkekøleanlægget af et køleaggregat med kondensator, 
en receiver og en DX-fordamper (direkte ekspansion enten i tankkappe eller ekstern 
veksler). Da malkningen foregår over forholdsvist kort tid, vil det være nødvendigt at 
råde over et køleanlæg med en forholdsvis høj spidsydelse. Denne spidsydelse kan redu-
ceres markant, såfremt der samtidigt anvendes såkaldt frikøling og kuldelager. Dette kan 
endvidere medvirke til at reducere totalomkostningerne for køleanlægget set over en 
årrække. 
 
Frikøling vil sige, at I den første veksler (forkøleren) køles den varme mælk fra ca. 36° C 
ned til ca. 20° C ved hjælp af en vandkreds. Vandkredsen kan indeholde forvarmning af 
drikkevand, og/eller mælkevarmen kan afsættes i en jordslange. Resultatet vil være, at 
det resterende anlæg kan lægges ud til en temperatur på ca. 20°C i stedet for 36°C. 
 
Med eksterne mælkekølere (instant cooling) er det dominerende kølebehov sammenfal-
dende med malkningen. I den øvrige periode er der kun behov for vedligeholdelse af 
mælketemperaturen ved fjernelse af varmeindfald fra omgivelserne samt afsat energi fra 
rørværket i mælketanken. Ved anvendelse af kuldelager kan størrelsen på kompressor-
anlægget direkte reduceres med forholdet spidslast/middellast, og der undgås uhen-
sigtsmæssigt merenergiforbrug ved start/stop samt drift ved dellast. Denne belastnings-
udjævning giver endvidere mulighed for at lade køleanlægget arbejde på tider af døgnet, 
hvor elektriciteten er billig. 
 
Kuldelageret kan udformes som en koldtvandstank, hvilket dog kræver et betragteligt 
volumen. Normalt er det mest effektivt at anvende en isbank. Isbankens udformning er 
typisk et af følgende 3 systemer: ”is-på-rør”, ”iskuglelager” eller ”sjapislager”. 
 
Det er påtænkt at lave behovsstyring på køleanlægget. Behovsstyring er grundlæggende 
at tilpasse køleanlæggets ydelse til det aktuelle behov. Dette gøres primært ved trinløs 
hastighedsregulering af kompressoren. Regulering af omdrejningstal på pumper eller 
ventilatorer kan ligeledes være en del af behovsstyringen. 
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Det er ikke umiddelbart muligt at opstille generelle retningslinier for, hvilken løsning 
(kuldelager, behovsstyring eller kombination af begge), der er økonomisk mest attraktiv. 
Det bør undersøges i hvert enkelt tilfælde, hvilket også sker hos ansøger. Anlæggets nøj-
agtige udformning er således ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, da det afhænger af, 
hvad der vil være mest rentabelt for ansøger. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer at ejendommen lever op til BAT for vandforbrug idet drik-
kevandsanlægget undersøges jævnligt for lækager og vandforbruget registreres hver 
måned, så ikke synlige lækager kan registreres. Der er installeret drikkekar med stor 
vandoverflade, hvilket minimerer drikkevandsspild. Landbrugsmaskiner vaskes med høj-
tryksrenser og der sker genindvinding af vand fra køling af mælketanken. 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen lever op til BAT for energiforbrug ved at 
anvende naturlig ventilation og ved at kontrollere energiforbruget til mælkekøleanlægget 
én gang om året. 
 
Der stilles vilkår om, at der skal føres egenkontrol med energi og vandforbrug, samt at 
det løbende overvejes at indføre ressourcebesparende tiltag. 
 

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Mængden af rengøringsvand til vask af stalde og drikkevandsspild er skønnet ud fra 
normtal. Der er regnet med 3.000 L rengøringsvand og 100 L drikkevandsspild for køer 
og 300 L drikkevandsspild for ungdyr. 
 
Spildevandet fra bedriften består primært af vand fra tank- og teknikrum, vaskevand og 
drikkevandsspild. Spildevandet ledes til gyllebeholder. 
 
Overfladevand fra ny ensilageplads afledes til sprinkleranlæg, således at regnvand fra 
ensilageplads spinkles ud på markerne i stedet for at komme i gyllebeholderne. Der etab-
leres en trevejshane der sikrer, at vandet kan ledes til gyllebeholder, såfremt det ikke 
kan sprinkles ud. 
 
Der laves separat opsamling af pladsvandet fra møddingsplads. 
 
Lelys produkter anvendes til vask af robotter (Astrolin og Astrocid). Derudover desinfice-
res med Astril. Der anvendes almindelig opvaskemiddel til generel rengøring. Højeste 
fareklassificering er C, ætsende. De nævnte midler vil kunne blive ændret jf. den gene-
relle udvikling og markedsmekanismerne.  
 
Generelt vaskes efter brug (ca. 2 gange årligt) (traktor, fodervogn, gummiged, minilæs-
ser mv.). Mængden af spildevand herfra vurderes maksimalt til at være 5 m3 pr. år. 
 
Der vil blive etableret toilet og bad i den nye stalds servicebygning. Det vil blive etableret 
med en septiktank, der har afløb til nedsivningsanlæg.  
 
Tag- og overfladevand ledes til terræn og dræn. Afløbsplan fremgår af beredskabsplan 
1.6. 
 
Tabel 8 Spildevand  

Spildevandstyper 
m³ /år 
før udvi-
delse 

m³ /år 
efter 
udvidelse 

Afledes til Renseforanstaltning 

Rengøringsvand, 
drikkevandsspild 
mv. 

1.100 m³ 
 1.750 
m³ 

Gyllebeholder  

Vaskevand fra 5 m³ 5 m³ Gyllebeholder  
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vaskepladser 
Sanitært spilde-
vand 

 - m³  3 m³ Septiktank Nedsivningsanlæg 

Regnvand tilledt 
gyllebeholder fra 
vaskeplads og 
kalveplads 

 35 m³  798 m³ Gyllebeholder  

Vand fra ensila-
gepladser 

1.960 m³ 467 m³ 

Vandet fra ensila-
gepladserne ledes 
til separat beholder 
og udsprinkles. Det 
er vurderet, at ca. 
2 måneders nedbør 
ledes i gyllebehol-
der pga frost eller 
andre omstændig-
heder  

 

Tagvand   7.700 
m³ 

 8.750 
m³ 

Ledes primært til 
faskiner 

 

Afløbsforholdene fremgår af bilag 1.3 og bilag 1.4  
 
Vurdering 
Både nedsivning og direkte udledning til vandløb eller dræn af tag – og overfladevand 
kræver en tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Det er kommunens holdning, at 
nye udledninger af uforurenet tagvand så vidt muligt bør ske som nedsivning. 
 
Der skal fremsendes ansøgning om tilladelse til nedsivning eller udledning af de øgede 
vandmængder til Aabenraa kommunes spildevandsafdeling. 
 
Idet det i øvrigt vurderes, at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndte-
ring af spildevand er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra 
driftsmæssigt spildevand, finder kommunen ikke anledning til at stille videre krav i nær-
værende afgørelse. 
 

5.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Pesticider opbevares i kemikalieskab i værksted.  
 
Vask af marksprøjte og traktor, der har været anvendt til udbringning af plantebeskyttel-
ses-midler, sker på vaskeplads med opsamling til beholder, eller på det areal, hvor plan-
te-beskyttelsesmidlet er blevet udbragt. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til 
udbringning af plantebeskyttelses-midler, placeres på behandlet areal, vaskeplads med 
opsamling til beholder eller anden beholder, eller under tag. Indvendig vask af sprøjte 
sker med spuledyser. 
  
Hvis andre tapsteder end buffertank benyttes til påfyldning og vask af sprøjter, vil de 
være forsynet med kontraventil eller lignende installation, der forhindrer overløb ved op-
fyldning af tanken. Der er ved påfyldning af sprøjter ikke direkte kontakt mellem vand-
slange monteret på tapstedet og væsken i sprøjten.  
 
Vaskepladsen er befæstet, så der ikke sker nedsivning i jorden eller afstrømning til det 
omgivne område. Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler vil ske på vaskeplads med op-
samling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal, hvor plantebeskyttel-
sesmidlet skal udbringes. 
 
Såfremt et udendørs areal, hvorpå der udbringes plantebeskyttelsesmidler, anvendes til 
påfyldning eller vask, vil der inden for en vækstsæson benyttes et nyt område ved hver 
påfyldning og ved hver vask. 
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Tabel 9 Kemikalier og medicin  

Type Opbevaringssted Mængder pr. år Oplagret mængde 

Bekæmpelsesmidler Maskinhus 250 L + 120 kg 0-10 L + 0-5 kg  

Kunstgødning Halmlade 80 tons 0-80 tons 

Smøreolie Maskinhus 300 L 1-400 L 

Medicin Servicebygning 4 L 300 ml 

Kemikalier (rengø-
ring) 

Servicebygning 800 L < 400 L 

Kemikalier (separati-
onsanlæg) 

Separationsanlæg 2.500 L 800-1.000 L 

 
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 Kommunen vurderer, at kemikalier og medicin bliver håndteret på tilfredsstil-
lende vis. 

5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Tabel 10 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald sor-
teres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere skal kunne dokumente-
res overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid ske efter Kom-
munens regulativer. 
 
Fast affald vil typisk inkludere elementer som tom emballage fra vaskemidler, skyllemid-
ler, fodermineraler, gummihandsker, plasthandsker, vat, papir, pap og plast fra emballa-
ge, overdækningsplast, lysstofrør, elpærer, papir, medicinrester, emballage fra medicin 
og andre medikamenter (ormekur, fluestrips osv.). Affald der kan genbruges, bortskaffes 
så vidt muligt til genbrug. 
 
Affaldet vil typisk kunne opdeles i nedenstående: 
 
Tabel 10 Affald 

Affaldstype Opbevaringssted Transportør Modtageanlæg Mængder EAK-kode ISAG-kode 

Olie- og kemika-
lieaffald:       

Spildolie Værksted i 200 L 
tromler 

Dansk Olie-
genbrug 

Dansk Oliegen-
brug 250 L* 13.02.08 06.01 

Olie- og brændstof-
filtre Værksted 

Traktorfohand-
ler Traktorfohandler 13 stk* 16.01.07 06.05 

Blyakkumulatorer Værksted Traktorfohand-
ler Traktorfohandler 2 stk* 16.06.01 05.99 

Rester af bekæm-
pelsesmidler 

Kemikalierum (bru-
ges på sigt)    20.01.19 05.12 

Spraydåser Værksted Ansøger Kommunal Gen-
brugsplads 10 stk* 15.01.10 23.00 
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Medicinrester Kontor Dyrlæge Dyrlæge  18.02.08 05.13 

Kanyler i særlig 
beholder Kontor Dyrlæge Dyrlæge 1 boks* 18.02.02 66.00 

Batterier – alle 
typer  Værksted Ansøger Kommunal Gen-

brugsplads 20 stk* 20.01.33 77.00 

Fast affald:       

Tom rent emballa-
ge (papir/pap/plast) Værksted Ansøger 

Kommunal Gen-
brugsplads  

15.01.01/0
2 50.00 

Lysstofrør og 
elsparepærer På loft Ansøger Kommunal Gen-

brugsplads 20 stk * 20.01.21 79.00 

Overdækningsplast 
+ tomme sække af 
plast samt urent 
papir, plast og pap. 

 800 l container. 
Tømmes hver 14. 
dag 

Mammen og 
Sønner A/S 

Mammen og 
Sønner A/S  15.01.02 52.00 

Jern og metal På betonplads nord 
for ejendommen Ansøger Højest bydende  02.01.10 56.20 

Tomme medicin-
glas Kontor Dyrlæge Dyrlæge 5-10 stk* 15..01.07 51.00 

Gamle lastbildæk 
fra afdækning Genbruges    16.01.03 57.00 

Paller I ny foderlade Forhandler i 
retursystem 

Forhandler i 
retursystem 

 15.01.03 62.00 

Asbestplader  Haves ikke    17.06.05 75.00 

* Mængder er skønnede 
 
Det er ikke muligt at opgøre mængderne i ovenstående tabel, da det over den 8-årige 
godkendelsesperiode vil afhænge af mange variable lige fra klima, udbytter i marken, 
sygdom i besætning, modernisering af produktionen eller leverandørskift af produkter 
anvendt i produktionen. 
 
Affald opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativer. 
 
Der foretages ikke afbrænding af affald på ejendommen. Det gælder dog ikke afbrænding 
af affald, der er tilladt i medfør af kommunernes affaldsregulativ (haveaffald og skovaf-
fald). 
 
Der haves to containere på 800 L hver. De tømmes hver 14. dag af Mammen og Sønner 
A/S.  
 
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. 
 
Døde dyr opbevares lige nord for den ene maskinlade. De døde dyr er placeret over jord-
niveau på betonspalter. De døde dyr kan ikke ses fra offentlig vej. Placerings af døde dyr 
fremgår af bilag 1.4. DAKA afhenter efter aftale. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at affaldshåndtering ikke vil medføre gener for miljøet. 
 

5.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
Alt affald bliver sorteret og håndteret i henhold til Aabenraa Kommunes affaldsregulativ. 
 
Vurdering 
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Som et led i udførelse af godt landmandskab, anses korrekt tilrettelæggelse af bortskaf-
felse af produkter og spild for BAT, jf. BAT – grundlaget (EU’s BREF-note for intensiv 
fjerkræ- og svineproduktion over en vis størrelse). Det er BAT at registrere affaldspro-
duktionen og derved skaffe sig et overblik over evt. indsatsområder, hvor man kan mi-
nimere affaldsproduktionen. Derfor skal man på ejendommen føre registrering over af-
faldsproduktionen (i form af f.eks. kvitteringer og fakturaer fra godkendt vognmand). 
Ved opfyldelse af Aabenraa Kommunes affaldsregulativ, vurderes det, at der anvendes 
BAT for affaldshåndtering. 

5.10 Olie 
Redegørelse 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e), samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 
Der er to dieseltanke på ejendommen, som står på fast bund og udendørs. Den ene er til 
erhverv (2.500 L) og den anden er til personbil (1.800 L). Påfyldningen sker tæt ved tan-
ken og på fast bund.  
 
Tabel 11 Olietanke 

 
 
 
 
 

Olie opbevares i værksted, hvor der er fast bund. Der opbevares maximalt 200 l spildolie 
på ejendommen i en gl. olietønde og derudover er der et mindre oplag af olie svarende til 
maximalt 400 l. Olieskift på maskiner foretages normalt ved serviceeftersyn, hvorfor der 
kun er et mindre oplag af olie på ejendommen.  
 
Placeringen af bedriftens olietanke fremgår af bilag 1.5 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af olieprodukter er i orden, og at der ikke 
er risiko for forurening af jord, kloak, overfladevand og grundvand. 

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Generelt er anlægget og arbejdsgange tilrettelagt bl.a. med henblik på at minimere risiko 
for uheld og udslip af gylle og kemikalier.  
 
Der er dog altid en lille risiko for gylleudslip i forbindelse med udkørsel, pumpning fra 
stald samt omladning fra stald til beholder. 
 
Der er ingen pumpe på beholderne. Pumpning af gylle fra separationsanlæg til gyllebe-
holder sker ved traktorpumpe og under opsyn. Separationsanlægget ”henter selv” gyllen 
i kanalerne/fortank og væskefraktionen pumpes fra separationsanlægget over i gyllebe-
holderen. Der pumpes flere gange om ugen. Det tjekkes løbende, om der er plads i be-
holderen. Der transporteres gylle fra bygning 2 til fortank, hvortil gylle køres og hvorfra 
det ledes til separationsanlæg. 
 
Udkørsel af gylle og omladning af gyllen foregår med en pumpefunktion på gyllevognen, 
som er traktordreven. Der er flyder på gyllevognen, hvilket forhindrer overløb og mini-

Olietanke: Volumen Fremstillingsår Tanknr. 

Dieselolietank (erhverv) 2.500 l 1997 27 270 01 

Dieselolietank (personbil) 1.800 l 1997  
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mere risikoen for udslip. Desuden styres pumpen fra førerhuset i traktoren, hvilket bevir-
ker at der vil være en person tilstede som holder øje med pumpningen. 
 
Det er maskinstation der står for udkørsel og omladning af gyllen, så de vil være tilstede 
med alt deres grej til at minimere skadens omfang, såfremt der sker en skade. Ved evt. 
uheld vil der tilkaldes hjælp hos kommunens beredskab.  
 
Den nyeste af de eksisterende gyllebeholder på 4.000 m3 har pejlebrønd som bl.a. inspi-
ceres i forbindelse med tømning af gyllebeholderne. Pejlebrøndens primære formål er at 
tjekke grundvandsstanden, så beholderen ikke tømmes i niveau under grundvandsstand, 
idet tømning under grundvandsstand vil kunne forårsage brud på gyllebeholderens bund-
plade og dermed utæthed.  
 
Derudover er der altid en lille risiko for at gyllebeholderen bliver beskadiget ved den dag-
lige færdsel eller ved udbringning samt at gyllevognen vælter eller lign. 
 
Skulle uheldet være ude og gyllen løber ud ved fx utætheder i gyllebeholderne, vil en del 
af gyllen teoretisk set kunne løbe ud på marken syd for beholderen. Da ejendommen er 
beliggende i en lavning vil det ikke kunne løbe direkte til vandløb. Arealet er drænet og 
drænet kan stoppes, så gyllen ikke ledes i Gejlå (se udløbspunkt på kort). Det vurderes 
derfor, at der kun er en minimal risiko for udslip til vandmiljøer. 
 
Gyllebeholderne er omfattet af tiårsbeholderkontrolordningen og eventuelle fejl og mang-
ler udbedres løbende. Den ældste beholder er senest kontrolleret i 2008. 
 
Det kan selvfølgelig ikke garanteres, at der ikke kan ske uheld, så som at en gyllevogn 
vælter eller der kommer skybrud efter gylleudbringning. Generelt køres der hensigts-
mæssigt og vejret vurderes før udbringning, så sandsynligheden for disse uheld er meget 
små. Hvis en gyllevogn vælter – eller en gyllebeholder sprænger – eller der sker over-
fyldning af beholder trods faste procedurer om tjek af kapacitet før overpumpning – vil 
opsamling af gylle øjeblikkeligt blive iværksat og beredskabet tilkaldt. 
 
Strømsvigt 
Der kan ligeledes ske strømforstyrrelser/svigt, og til dette vil der i forbindelse med udvi-
delsen anskaffes et nødstrømsanlæg. Derved opstår der ikke risici for at køerne ikke kan 
malkes eller at gylle ikke kan separeres. 
 
Vand 
I den daglige drift kan der være risiko for at vandrør sprænger og ved sådanne uheld 
afbrydes vandforsyningen på hovedhanen. For at undgå frostsprængning af vandrør, er 
der etableret cirkulation på vandrørene flere af bygningerne.  
 
Olie 
Olietankene er opstillet udendørs og på fast underlag. Tankene har automatisk påfyld-
ningsstop ved fuld brændstoftank. 
 
Sandsynligheden for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med ovennævnte risici, for-
ventes at være meget lille. 
 
Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabs-
planen. 
 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks at 
anmelde dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsyns-
myndigheden, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 
Beredskabsplanen for husdyrbruget fremgår af bilag 1.7 
 
Vurdering 
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Aabenraa Kommune vurderer, at en beredskabsplan kan give et godt overblik over rele-
vante installationer og oplag mv. på ejendommen, samt anvisninger for handling, som vil 
kunne reducere forureningsomfanget i tilfælde af uheld. 
 
Kommunen finder, at det bør sikres ved vilkår, at der til stadighed forefindes en opdate-
ret beredskabsplan for ejendommen. Der stilles derfor vilkår om dette, og at bered-
skabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 
 
Kommunen finder endvidere, at det ved vilkår bør sikres mod forurening fra oplag af olier 
og kemikalier. Der stilles derfor vilkår om, at olier og kemikalier skal opbevares således, 
at væsker ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der 
måtte ske udslip. 
 

5.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
Det er BAT at udarbejde en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal som udgangspunkt 
følge Skov- og Naturstyrelsens skabelon. 
 
Vurdering 
Udarbejdelse af beredskabsplan vurderes af 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 vedlagt 
en beredskabsplan som bilag 1.6. Der stilles vilkår om, at den skal opdateres én gang 
årligt og at den skal forevises ved tilsyn. 
 

6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
Der produceres både flydende og fast husdyrgødning på ejendommen. I nudrift produce-
res der 498,79 DE flydende husdyrgødning og 87,85 DE dybstrøelse. 
 
I ansøgt drift produceres der ca. 811,99 DE gylle og der produceres 66,72 DE dybstrøel-
se. Der hører ingen gylleaftaler til ejendommen. 
 
Al gylle separeres. Der produceres 544,03 DE våd-fraktion og 267,96 DE fiberfraktion. 
Fiberfraktionen fraføres til biogasanlæg.  
 
I nedenstående tabel gives en oversigt over de forskellige typer husdyrgødning. 
 
Tabel 12 Produceret husdyrgødning 

Dyretype Gødningstype 

Mængde 

 Efter 

Flydende Fast 

Kvæg Flydende 811,99 - 

Kvæg Dybstrøelse - 66,72 

Sum  811,99 66,72 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er sammenhæng mellem den producerede mængde 
husdyrgødning og den mængde der fraføres til biogasanlæg samt at den beskrevne pro-
duktion af husdyrgødning svarer til antallet af dyr og at håndteringen følger de generelle 
regler. 
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6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er to gyllebeholdere på ejendommen. ”Perstrup” gyllebeholderen er på 4.000 m3 er 
godkendt ved beholderkontrol i 2008. Beholderne er 4 m dybe og ca. 1,5 m over jordni-
veau. RC gyllebeholderen er på 4.000 m3 og er opført i 2007. Begge beholdere er over-
dækket. Alle beholdere ligger i forbindelse med de eksisterende bygninger og fremgår 
som en samlet bygningsmasse. 
 
Der opbevares kun husdyrgødning fra ejendommen i gyllebeholderen.  
 
Tabel 13 Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning  

Anlæg Kapacitet 
i m³ Opførelsesår  Overdækning % før % efter 

RC gyllebeholder 4.000 2007 Ja 50 50 

Perstrup gyllebeholder  4.000 1986 Ja 50 50 

Eksisterende kanaler  2.720     

Nye kanaler 266     

I alt 10.986   100 100 

 
Tallene er højt sat, da separationen vil medføre en opdeling af den separerede gylle i 
19% fiberfraktion og 81% væskefraktion. Det svarer til en væskefraktion på 10.103 ton 
(9.888+2.586 * 0,81). Differencen på 2.370 (9.888+2.586 * 0,19) ton skal dermed 
trækkes fra (ligger i fiberen), således at den reelle produktion er 11.373 (10.103 ton + 
1.270) svarende til en månedlig produktion på 948 ton og en 9 måneders produktion på 
8.530 ton. Det svarer til en opbevaringskapacitet på 11,59 måneder.   
 
2.370 tons fiber har en massefylde på ca. 500 kg/m3. Det svarer til i alt 4.740 m3 fiber. 
 
Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.7 
 
Ved opbevaring på anden ejendom eller levering til biogasanlæg, gødningsbehandlings-
anlæg eller gødningsopbevaringsanlæg skal der foreligge skriftlige aftale om leverin-
gen/opbevaringen. Sådanne opbevaringsaftaler skal have en varighed af mindst 5 år. 
 
Der skal foretages daglige tjek og løbende service af gyllebeholderne efter behov.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de generelle regler og de stillede vilkår til opbevaring af 
flydende husdyrgødning vil sikre en miljømæssig korrekt opbevaring af husdyrgødningen. 
Aabenraa Kommunen vurderer endvidere at der er opbevaringskapacitet nok på ejen-
dommen. 

6.2.2 BAT opbevaring af husdyrgødning 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og gødningsopbevaring, må BAT indenfor kvægbrug kunne sammen-
lignes med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT er ifølge referencedoku-
mentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineprodukti-
on (BREF): 
 
- en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirkninger 

lageret skal tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, fortrins-
vis hvert år 
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- beholderens bund og vægge skal være tætte og beskyttet mod tæring 
- der skal være dobbelte ventiler ved alle ventiludgange fra lageret 
- gyllen røres kun lige før tømning af beholderen 
- beholderen skal dækkes ved fast låg, tag eller telt - eller der skal være flydelag, som 

f.eks. snittet halm, naturlig udtørringsskorpe, leca eller flydedug en lagune med tæt 
bund og vægge og med plastikdække 

 
Gyllebeholderne tømmes så meget som muligt ca. en gang årligt for inspektion og vedli-
geholdelse. 
Gyllebeholderne er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tan-
kene hvert 10. år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utæt-
heder. 
Gyllen er i begge gyllebeholdere har fast overdækning. Når gyllen bliver omrørt i forbin-
delse med udbringning, sørges der endvidere for, at åbningen i overdækningen hurtigt 
bliver lukket igen, så der er minimal risiko for emission af ammoniak. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med opbevaring i gyllebeholderne som beskrevet, an-
vendes der BAT. 
 

6.3 Drift af gylleseparationsanlæg   
Redegørelse 
Der produceres 811,99 DE flydende husdyrgødning på Hesteløkken 5. Der anvendes et 
separationsanlæg, der hvert år separerer alt produceret gylle fra produktionen på He-
steløkken 5. Den flydende del (544,03 DE) sendes retur til gyllebeholder, mens fiber-
fraktionen (267,96 DE) opbevares i to container hver på 30 m3. Efter endt separation 
afleveres fiberfraktionen til biogasanlæg. Den planlagte placering af separationsanlæg-
get fremgår af bilag 1.12. 

Beregningerne fra AL-2 Teknik A/S viser, at der kan reduceres i harmoniarealet ved at 
separere gyllen fra ejendommen, ved at kører rejectvandet ud på arealerne og levere 
fiberdelen til tredje part.  
 
AL-2 Teknik A/S arbejder med, at 40 % af kg N og 55 % af kg P kan ende i fiberdelen. 
Der er beregnet med en separation svarende til 33 % kg N og 33 % kg P. 
 
Dybstrøelsen fra ejendommen separeres ikke, men udbringes også på arealerne. I an-
søgningen produceres der gylle svarende til 811,99 DE. Alt gyllen separeres. Nedenstå-
ende tal stammer fra ansøgningsskemaet. 
 

N og P Mængde Handling 

Produceret kg N i gylle 72.266,01 Afsættes til separationsanlæg 

Produceret kg P i gylle 12.680,78 Afsættes til separationsanlæg 

Andel af kg N i fiber (33%) 23.847,78 Fjernes med fiber 

Andel af kg P i fiber (33%) 4.184,65 Fjernes med fiber 

Andel af kg N i rejectvand 
(67%) 48.418,22 Tilbageføres til ejendommen 

og køres ud som rejectvand 

Andel af kg P i rejectvand 
(67%) 8.496, 12 Tilbageføres til ejendommen 

og køres ud som rejectvand 

DE/ha i ansøgningen 2,28  
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I husdyrgodkendelse.dk er alt gyllen afsat til separationsanlægget, hvorefter 67 % af kg 
N og 67 % af Kg P er tilbageført. Rent teknisk er det tilbageført som fra en bedrift fra 
samme ejendom, hvilket giver samme resultat. 
 
De 33 % til fiberfraktionen burde i teorien tilbageføres og fraføres igen. Dette er ikke 
sket, da det digitale ansøgningsskema så laver fejl i beregningerne i udvaskningen. 
 
Der bruges ca. 0,2 kg polymer pr ton gylle som fældningsmiddel til gylleseparationen. 
Polymeren skal opbevares frostfrit og købes i 200 L (ca. 200 kg) tromler eller i 1.000 L 
palletank. Købes der 200 L tromler købes der typisk 4 stk. af gangen og da der skal bru-
ges ca. 2.495 kg i den ansøgte situation, svarer det ca. til 3 transporter med polymer på 
årsbasis.   
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med placeringen af separationsanlægget og med de 
stillede vilkår, at anlægget ikke udgør en risiko for den omkringliggende natur. 
 

6.4 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Redegørelse 
Fast gødning fra kælvningsbokse og småkalve (0-6 mdr.) køres på møddingsplads og 
markstak. Der strøs med rigelig halm så tørstofprocenten er på mindst 30 %. Foderester 
fra småkalve (0-6 mdr.) opbevares på møddingspladsen inden det smides i gyllebeholder 
eller køres i markstak med den faste gødning. 
 
Når dybstrøelsen er kompostlignende, har et tørstof på minimum 30 % og ikke giver an-
ledning til udsivning, kan gødningen opbevares i markstak, som overdækkes med plast 
eller lignende. 
 
Der produceres ca. 661 ton dybstrøelse på ejendommen, hvor størstedelen stammer fra 
malkekøerne ca. 461 tons og ca. 200 tons fra kalve, ungdyr og tyrekalve.  
 
Dybstrøelsen fra køerne køres direkte ud i efteråret og i foråret. 
 
Det er indtastet, at 77 % af årsproduktionen køres direkte ud, hvilket svarer til ca. 509 
tons. De resterende 152 tons fordeles som i nedenstående tabel.  
 
Tabel 14 Opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Anlæg 
Kapaci-
tet i m³ 

Afløb til 
Opførel-
sesår 

Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Møddingsplads 
(1.1.12) 

102 Gyllebeholder  nej  67 

Markstak (1.1.13) 50   ja 100 33 

I alt 231    100 100 

 
Gyllen i gyllebeholderne må kun omrøres umiddelbart før udbringning af gylle og ved 
retablering af flydelag. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering af dybstrøelse som beskrevet, at der er sik-
ret en miljømæssig korrekt opbevaring af husdyrgødningen. Det er endvidere vurderet at 
der med ovenstående beskrivelse af opbevaringen af fast husdyrgødning anvendes BAT. 
Der er sat vilkår til placering af markstak og ensilagestak. 
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6.5 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der anvendes ikke anden organisk gødning f.eks. spildevandsslam på ejendommen. Der 
er tale om et kvægbrug med malkekvæg og opdræt, der fuldt ud anvender egen husdyr-
gødning. 

6.6 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er ingen pumpe på beholderne. Pumpning af gylle fra separationsanlæg til gyllebe-
holder sker ved traktorpumpe og under opsyn. Separationsanlægget ”henter selv” gyllen 
i kanalerne/fortank og væskefraktionen pumpes fra separationsanlægget over i gyllebe-
holderen. Der pumpes flere gange om ugen. Det tjekkes løbende, om der er plads i be-
holderen.  
 
Udkørsel af gylle og omladning af gyllen foregår med en pumpefunktion på gyllevognen, 
som er traktordreven. Der er flyder på gyllevognen, hvilket forhindrer overløb og mini-
mere risikoen for udslip. Desuden styres pumpen fra førerhuset i traktoren, hvilket bevir-
ker at der vil være en person tilstede som holder øje med pumpningen. 
 
Det er maskinstation der står for udkørsel og omladning af gyllen, så de vil være tilstede 
med alt deres grej til at minimere skadens omfang, såfremt der sker en skade. Ved evt. 
uheld vil der tilkaldes hjælp hos kommunens beredskab.  

6.6.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og gødningsopbevaring, må BAT inden for kvægbrug kunne sammen-
lignes med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT for udbringningsteknik er 
beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv 
fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag.  
 
En del af disse tiltag er dækket af Husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om 
jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (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 inden for 
6 timer, krav om maksimale mængder husdyrgødning pr. ha, krav til efterafgrøder), 
hvorfor 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.  
 
Det er maskinstation, der står for udbringningen af gyllen. Der vil forekomme ammoniak-
fordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhænger 
af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Da alt gyllen nedfældes minime-
res ammoniakfordampningen og lugtgener pga. mindre fordampning og hurtigere opta-
gelse i planterne.  
 
Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der er 
ingen stærkt hældende arealer, og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløbe-
ne, hvor det er et krav. 
 
Da langt størstedelen af kvæggyllen ligeledes separeres vil langt størstedelen af dyreen-
heder som udbringes være væskefraktionen fra separationen. Udnyttelsen af kvælstoffet 
ligger på 85 % mod kun 70 % udnyttelse i alm. kvæggylle.  
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Gylleudbringning sker kun på hverdage. 
 
Alle marker har jordbundstype 1. 
 
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 med den beskrevne teknik og de stillede vilkår, anven-
des der BAT for håndtering af husdyrgødning. 
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 
Redegørelse 
 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbruget omfattet af husdyrbrugslovens § 12 er 
fastlagt i husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkeltbe-
boelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstand 
er større end den faktiske afstand, skal der give afslag. 
 
I www.husdyrgodkendelse.dk er alle stalde indtegnet og 1) den nærmeste enkeltbeboel-
se uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsherren, 2) den nærmeste samlede be-
byggelse og 3) det nærmeste eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde markeret. It-ansøgningssystemet beregner 
geneafstandene og de gennemsnitafstande. Lugtgeneafstandene er beregnet som fuld 
besætning, hvor alle de eksisterende og nye staldeafsnit indgår i beregningerne. 
 
Tabel 16 Resultat af lugtberegning fra it-ansøgning 

 
 
De tomme felter i tabellen betyder, at geneafstaden er større end 1,2 x geneafstanden og er ikke 
opgivet i tabellen fra ansøgningsskemaet. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyggelse 
og byzone overholdt. 
 
Kravet til enkelt bolig er overholdt, da den korrigeret geneafstand er kortere end den 
vægtede gennemsnitsafstand. 
 
Anlægget er beliggende længere væk end 300 m til samlet bebyggelse og byzone. Nær-
meste nabo er beliggende ca. 58 m fra nærmeste bygning (bygning 1), Hesteløkken 7. 
Nærmeste nabo med landbrugspligt (Hesteløkken 9) ligger ca. 63 m vest for bedriften, 
men har under 75 DE. Nærmeste landbrug med over 75 DE er Hesteløkken 4 beliggende 
ca. 165 m nordvest fra Hesteløkken 5. Der er således ingen kumulation med andre ejen-
domme med et husdyrhold større end 75 dyreenheder. 
 
Anlæg  
Det vurderes, at den største bidrager til lugt kommer fra staldanlæggene. Alle staldene 
har naturlig ventilation. Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket 
betyder, at staldgulvene er forholdsvis tørre, hvilket betyder en lavere koncentration af 
ammoniak og lugt. Det store luftskifte betyder en lavere koncentration af ammoniak og 
lugt. Desuden søges lugtgener nedbragt gennem jævnlig udmugning og rengøring i og 
omkring bygninger.  
 
Staldene 1.1.6 og 1.1.7 har endvidere ventilation. Der er sat vilkår til driften af ventilato-
rerne. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Da gyllebeholderne har teltoverdækning og dykket indløb, forventes der kun lugtbidrag 
fra disse i forbindelse med omrøring og tømning i forbindelse med udbringning. 
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Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er ud-
bragt gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). 
En stor del af udbringningsarealerne ligger inden for bufferzone II, hvor gyllen skal ned-
fældes. Da gyllen nedfældes i græsarealer og i sort jord forud for såning af majs, mini-
meres ammoniakfordampning og lugtgener pga. mindre fordampning og hurtigere opta-
gelse i planterne.  
 
Markstakke af ensilage og kompost  
Lugtgener søges nedbragt gennem jævnlig rengøring i og omkring ensilage siloer. Kasse-
ret ensilage fra ensilagepladser eller –siloer vil blive fjernet løbende og opbevaret over-
dækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at godkendelsen ikke vil medføre markant øgede lugtge-
ner for naboejendomme. De generelle lugtgener er overholdt. Det vurderes derfor, at 
ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende for et landbrug af denne størrelse. 
Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, 
eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse 
af forskellige lugtkilder og/eller behandling af staldlugtemissionen, således at lugten uden 
for ejendommen formindskes.  
 

7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Der vil på ejendommen blive foretaget en effektiv fluebekæmpelse, som minimum i 
overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium. 
 
Opbevaring af foder sker på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skade-
dyr (rotter m.v.). 
 
I varme perioder vil fluer kunne forekomme. Klækning af fluelarver er temperaturafhæn-
gig og sker især i gødningsmåtten hos småkalve samt i efterladte foderrester. Bekæm-
pelse af fluer sker ved hyppig udmugning hos småkalve i sommerperioden og ved god 
renholdelse omkring foderbord og foderlager. Derudover sprøjtes/vandes der efter be-
hov. 
 
Aftale med ISS / Mortalin omkring mus- og rottebekæmpelse. 
 
Kasser med gift tilses 5-6 gange årligt samt ved henvendelse. I øvrigt holdes ejendom-
men ryddelig og evt. foderspild m.v. opsamles med det samme, så risikoen for tilhold af 
rotter minimeres. 
 
Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af 
skadedyr (rotter mv.) 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er i orden. 
 

7.3 Transport  
Redegørelse 
Adgangen til ejendommen sker ad Hesteløkken. Der er ingen boliger der berøres af trafik 
til og fra ejendommen fra offentlig vej. 
 
Antallet af transporter er skønnede. For grovfodertransporterne og gylletransporterne 
foregår ca. 75 % af transporterne på interne veje. 
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Gyllen udbringes i planternes vækstsæson, som strækker sig fra 15. februar og til og 
med september måned. Udbringningen forventes at tage 8-10 dage fordelt over året og 
foregår primært i dagtimerne. En del af gylletransporterne foregår ad interne markveje, 
dette er især arealerne beliggende tæt på anlægget. Ved kørsel på offentlig vej passeres 
kun enkeltbeboelser, men ingen samlede bebyggelser og byer. Gyllen udbringes med 25 
tons nedfælder, mens dybstrøelsen udspredes med en 10 tons møgspreder. Det er en 
maskinstation der står for udbringning af husdyrgødning.  
 
Mælken afhentes hver anden dag og det fortsætter uændret efter udvidelsen. Tidsrum-
met for afhentning i den nuværende situation er ca. kl. 14, men dette kan ændres.  
 
Antallet af transporter med foder stiger, da der fremadrettet vil anvendes kraftfoder, og 
derudover øges antallet af leveringer af de andre foderstoffer ligeledes, da antallet af dyr 
stiger. Dette gælder ligeledes for antallet af transporter med grovfoder. Kraft- og prote-
infoder mm. leveres normalt i dagtimerne, mens grovfoderet lægges i stak i løbet af 
vækstsæsonen, som strækker sig fra maj til oktober. Ved udvidelsen vil alt grovfoder 
blive lagt i plansilo ved slæt (græs) og majssnitning. Der ensileres 3-5 gange årligt, af-
hængig af antal slæt græs der tages. Kraftfoderet blæses ind i siloer, der er placeret 
udenfor stalden, og der kan forekomme mindre støvgener ved dette. I foderladen tippes 
rapskager, roepiller og sojaskrå i køresiloer, og ved dette kan der ligeledes forekomme 
mindre støvgener. Det er dog inde i en bygning, så der forventes ingen gener udenfor 
ejendommen. 
 
Hvorvidt f.eks fodertransport og afhentning af mælk passerer tæt beboede områder, af-
hænger af den rute, som hhv. foderfirma / chauffør og mejeri vælger. Dette ligger uden-
for ansøgers indflydelse. 
 
I forbindelse med udvidelse af besætningen, vil der være et øget transportbehov fra og 
til ejendommen, men det øges ikke proportionalt med besætningens størrelse. Der vil i 
mange tilfælde medtages større mængder pr. kørsel. 
 
Den væsentligste gene ved transporter til og fra ejendommen, vil være støj. Der vil i det 
omfang det kan lade sig gøre tages hensyn til dette ved at undgå kørsel uden for normal 
arbejdstid.   
 
Størsteparten af transporterne sker inden for normal arbejdstid (ml. kl. 7 og 17 ), mens 
der i forbindelse med høst og udkørsel af gylle vil foregå transporter i aftentimerne. I 
slutningen af høsten vil der kunne foregå høstarbejde om natten.  
 
Tabel 15 Transporter  

Transporter 

Før udvidelse 
 

Efter udvidelse  
 

Antal/ 
år 

Kapacitet 
pr. trans-
port 

Transport-
middel 

Antal/ 
år 

Kapacitet 
pr. trans-
port 

Transport-
middel 

Kraftfoder 36 1-24 tons Lastvogn 36 1-32 tons Lastvogn 

Halm 30 
1-24 big-
baller Lastvogn 35 

1-24 bigbal-
ler Lastvogn 

Majs og græs 350 1-43 m3 traktor 450 1-43 m3 traktor 
Sækkevare, samt 
bigbags 

12 1-32 tons Lastvogn 12 1-32 tons Lastvogn 

Fyringsolie 4 1-1.00 L Lastvogn 4 1-1.00 L Lastvogn 
Dieselolie 15 1-2.400 L Lastvogn 18 1-2.400 L Lastvogn 
Afhentning af 
døde dyr 

15 1-5 stk Lastvogn 24 1-5 stk Lastvogn 

Afhentning af dyr 
til slagtning 

15 1-15 Lastvogn 20 1-15 Lastvogn 

Flytning af dyr - - - - - - 
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Afhentning af 
tyrekalve 

30 1-14 Lastvogn 30 1-14 Lastvogn 

Afhentning af 
mælk 

183 1-18 tons Lastvogn 183 1-25 tons Lastvogn 

Husdyrgødning 480 1-20 tons Gyllevogn 475 1-25 tons Gyllevogn 
Dybstrøelse 100 1-10 tons Traktor 70 1-10 tons Traktor 
Fiberfraktion 0   80 1-60 tons Lastvogn 
Polymer til sepa-
rationsanlæg 0   3 1-1.000 kg Lastvogn 

Affald 26 1-800 L Lastvogn 26 1-800 L Lastvogn 
Transporter i alt 1.296   1.466   
Transportvej for gylletransporter vises på bilag 1.8. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyr-
læge, inseminør, ydelseskontrol mv. 
 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-, støv- og lugt-
gener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. 

7.4 Støj 
Redegørelse 
 
Der separeres 12.473 tons gylle. Der kan separeres ca. 5-6 m3 i timen, svarende til ca. 
6-7 timer dagligt. 
 
Dyrene fodres en gang dagligt, og der blandes ligeledes foder en gang dagligt. Håndte-
ring og blanding af foder foregår på plansiloerne. I forbindelse med dette kan forventes 
maskinstøj, som kan være til gene for naboer.  
 
Ensilering af slæt græs, foregår fra maj til september/oktober. Majs ensileres i perioden 
september til november. Der vil forekomme støj, når det blive lagt i plansiloerne, men 
det bestræbes at ske i dagtimerne, så det ikke vil være til gene for naboer. Halm køres 
ind i perioden juli til september og der kan ligeledes komme støj og støvgener. Halmind-
køring bestræbes ligeledes at ske i dagstimerne af hensyn til naboer. Det vurderes dog, 
at der ikke vil være støvgener udenfor ejendommen. 
 
Indblæsning af foder i kraftfodersiloerne medfører også støj. Det er vurderet, at der ind-
blæses foder ca. 24 gang på årsbasis. 
 
I bygning 1 er der 2 ventilatorer og i bygning 4 er der 7 ventilatorer. Ventilatorerne er 
temperaturstyrede og er kun i drift, når temperaturen i bygningerne er for høj. I de øvri-
ge stalde anvendes naturlig ventilation. 
 
Gyllen udbringes i planternes vækstsæson, som strækker sig fra februar til og med sep-
tember måned. Udbringningen forventes at tage 8-10 dage fordelt over året.  
 
Pumpning af gylle fra stald til beholder samt cirkulation i stalden sker med elpumper pla-
ceret i fortanken. Dette ændres der ikke på ved udvidelsen. Der kan forekomme både 
støj- og lugtgener i forbindelse med gyllepumpning, men elpumpen er placeret nede i 
forbeholderen og der forventes ikke at være støjgener fra den udenfor ejendommen. 
 
Der vil også foregå markarbejde i sæsonen fra februar til november, hvor der kan fore-
komme støj. Det vil dog tilstræbes at dette kommer til at foregår i dagstimerne. Derud-
over er der er daglige transporter til og fra ejendomme, som primært foregår i hverdage-
ne mellem kl. 8 og 16, men der vil dog forekomme transporter uden for dette tidsrum. 
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Der er ikke foretaget særlige tiltag for at dæmpe støjkilder. Dette er ikke skønnet nød-
vendigt grundet anlæggets placering fra naboer og arten af støjkilderne. 
 
I Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 (Måling af ekstern støj fra virksomheder), angives 
følgende grænser for tilladelig støjbelastning. 
 
Hverdage: 07.00-18.00 55 dB (A) 
Lørdage: 07.00-14.00 55 dB (A) 
Hverdage: 18.00-22.00 45 dB (A) 
Lørdage: 14.00-22.00 45 dB (A) 
Søndage: 07.00-22.00  45 dB (A) 
Alle dage:  22.00-07.00 40 dB (A) 
 
Disse niveauer gælder målt i skel ved nærmeste nabobeboelse. 
 
Da støjen aftager eksponentielt med afstanden til lydkilder, er der ingen problemer med 
at overholde Miljøstyrelsens vejledning. 
 
Støj foranlediget af markdriften er ikke medtaget i redegørelsen, idet denne ikke er på-
virket af den ansøgte udvidelse. 
 
Tabel 16 Støjkilder  

Støjkilde Placering Driftstid 
Malkning  Kostald Hele døgnet 

Ventilation i tre bygninger (1og 4) I kip 

Anlægget er tændt 
døgnet rundt, men 
temperaturstyret, 
hvorfor det nødven-
digvis ikke er i drift 
hele tiden 

kompressor / malkeanlæg Ved mælketank 
Døgnet rundt, men 
det er temperaturaf-
hængigt. 

Gyllecirkulation Fortanke 0,5 time pr. nat 
Ensilering Plansilo Vækstsæson, kl. 8-20 
Gyllekørsel Se tegning over kørselsruter Vækstsæson, kl. 8-20 
Håndtering af foder Ensilagesiloer og foderlade Kl. 6-8.30 
Kompressor i værksted Værksted 2 timer/ugentlig 
Gylleseparationsanlæg Ved fortanke 6-7 timer/daglig 
 
Vurdering 
Beliggenheden af landbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgen-
de i afsnittet 7.1 Landbrug: 
 
7.1 Landbrug 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, 
miljø, landskab og kulturhistoriske interesser 
at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistorie. 
 
I afsnittet 6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter er anført følgende: 
 
6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at forebygge og begrænse forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder 
og trafik. 
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Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i 
bymønsteret. 
De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. 
Landbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså er beliggende i Det åbne land, Syd og har drifts-
arealer beliggende i det samme område. 
Kommuneplanen fastsætter for Det åbne land, Syd 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 Hesteløkken 5, 6340 Kruså er beliggende i Det 
åbne land, Syd. 
Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse vil væ-
re uden betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, eksempelvis 
boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer, landsbyer, da afstanden 
til områderne er stor. 
Afstanden til lokalbyen Holbøl (planområde 3.4) er større end 1500 meter, og afstanden 
til landsbyen Kiskelund (planområde 3.8.006.L) er større end 1950 meter. På disse af-
stande vil der ikke kunne opstå støjgener fra aktiviteter ved driftsbygningerne. 
 
Følgende planlagte områder med boliger kan blive berørt af støj fra driftsarealer: 
Lokalbyen Holbøl, planområde 3.4.006.B og 3.4.010.B, Boligområder (afstand fra drifts-
arealer til lokalbyen er større end 400 meter).  
Landsbyen Kiskelund, planområde 3.8.006.L, Blandet bolig og erhverv (driftsarealer 
grænser op til landsbyen). 
På disse afstande kan der opstå støjgener i boligområderne. 

7.5 Støv 
Redegørelse 
Halm køres ind i perioden juli til september og der kan ligeledes komme støj og støvge-
ner. Halmindkøring bestræbes ligeledes at ske i dagstimerne af hensyn til naboer. Ansø-
ger vurderes dog, at der ikke vil være støvgener udenfor ejendommen. 
 
Der kan forekomme støv ved aflæsning af fodermidler der leveres i løs vægt, og ligeledes 
kan indblæsning af foder i siloer give anledning til mindre støjgener. Der forventes dog 
ikke nogle gener af denne art udenfor ejendommen. 
 
Kraftfoderet blæses ind i siloer, der er placeret udenfor stalden, og der kan forekomme 
mindre støvgener ved dette. I foderladen tippes rapskager, roepiller og sojaskrå i køresi-
loer, og ved dette kan der ligeledes forekomme mindre støvgener. Det er dog inde i en 
bygning, så der forventes ingen gener udenfor ejendommen. 
 
Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget. Ansøger opfordres til 
hensynsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at transport og håndtering af grovfoder og foderstoffer 
m.v. ikke vil medføre støvgener for omkringboende. Dog henvises der til god landmands-
praksis, at al transport til og fra bedriften skal, for at begrænse støvgener, foregå ved 
hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også leve-
ring og udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 

7.6 Lys 
Redegørelse 
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Generelt er behovet for kunstig lys i bygningerne lavt, da er et højt naturligt lysindfald 
gennem lysplader i tagene samt gennem kip og de åbne sider i staldene. 
 
Lyskilderne i kostaldene er almindelige lysstofrør samt kviksølvlamper. Intensiteten i 
stalden er ca. 100 lux i køernes opholdzone. Der tændes normalt lys ved aktivitet kl. ca. 
4.30. Der er lys frem til kl. 8-9 om morgenen. Der tilstræbes at der er lys svarende til 
100 lux i stalden ca. 16 timer, for at holde køernes mælkeproduktion oppe både i nudrift 
og i ansøgt drift. Derudover er der vågelys.  
 
I de andre stalde er der kun lys ved menneskelig aktivitet. I den ene stald forefindes der 
en vågelampe, der er tændt om natten (censorstyret tusmørkerelæ). 
 
Et godt lys i stalden har både direkte og indirekte betydning for dyrene. Det er en følge 
af, at dagslængden (også den kunstigt etablerede) er den ydre stimulans, der via hor-
moner styrer/synkroniserer dyrenes seksualadfærd og reproduktion. 
 
Til malkekøer anbefales belysningsstyrken under arbejde til 100 lux, dog 200 lux i kælv-
ningsbokse. 
 
FarmTest viser, at selv med fuld elektrisk belysning er lysstyrken i de fleste stalde for 
svag til at nå det anbefalede niveau på mindst 100 lux. Det er vigtigt, at lysstyrken er 
tilstrækkelig for, at køerne har gavn af lyset. For optimal mælkeproduktion og reproduk-
tion har flere forsøg vist, at malkende køer skal have 16-18 timers lys og 6-8 timers 
mørke i døgnet. 
 
Mælkeydelsen kan påvirkes ved at ændre antallet af timer med lys til malkekøer. 16 ti-
mers lys giver fx 3,3 kg mere mælk om dagen end 8 timers lys. 
 
I maskinhuset og foderladen består belysningen ligeledes af alm. lysstofrør, som kun er 
tændt, når der er behov, og som regel kun i løbet af dagen. 
 
Der kan forekomme dage, hvor der er behov for lys udover disse tidsrum, f.eks. ved akut 
behov for dyrlæge hjælp eller andre akutte situationer. Derudover kan der i forbindelse 
med høst forekomme behov for lys efter solnedgang.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den begrænsede lyskilde ikke vil medføre gener for om-
kringboende da lyset i staldene enten vil være slukket eller være som vågebelysning i de 
mørke timer af dagen. Endvidere virker bygning 1 (værksted/foderlade) skærmende 
overfor naboerne Hesteløkken 7. 
 

7.7 Ammoniak – generel reduktion  
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 12 er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger fremsendt i 
2008 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og 
lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 20 %. 
 
Den eksisterende kostald (1.1.1) er en sengestald med spaltegulv. Ved udvidelsen ind-
sættes en robotskraber, der skal skrabe alle spalter hver 2. time.  
Eksisterende stald (1.1.2) er en tidligere dybstrøelse stald der ændres til sengestald med 
spalter hvorpå der sættes skraber. Det reducerer ifølge FarmTest Kvæg nr. 21 ammoni-
akemissionen med 20 %. 
 
Etape 1 
Forlængelsen af den eksisterende kostald kostald (1.1.3) etableres med spaltegulv robot-
skraber, der skal skrabe alle spalter hver 2. time, og begge gyllebeholdere er med fast 
overdækning.  
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Resultaterne af beregningerne af den generelle ammoniakemission ses i nedenstående 
tabel fra ansøgningssystemets afsnit 3.1.  
 
Tabel 17 A 

 
 
 
Etape 2 
Her etableres der en stald til opdræt (1.1.9), der maks. har en NH3 – emission på 4 %, 
og 77 % af husdyrgødningen køres direkte ud.  
 
Tabel 17 B. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra an-
søgningssystemet 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den anvendte teknologi giver tilstrækkelig effekt til at 
sikre 20 % ammoniakreduktion, i såvel etape 1 som etape 2, da tabellen viser, at der 
udover 20 %’s reduktionskravet reduceres med hhv. 579 kg N/år 788 kg N/år I etape 1 
og etape 2.  

7.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Produktionen på Hesteløkken 5 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, dybstrøelse), 
som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.), der ved uhen-
sigtsmæssig behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet. 
 
På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udslip af 
luftbåren kvælstof (ammoniakfordampning). 
 
Som en følge af bekendtgørelsens (bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyr-
brug) beskyttelsesniveauer gælder for ammoniak et generelt reduktionskrav for godken-
delsespligtige husdyrbrug. Det indebærer, at der i forbindelse med alle miljøgodkendelser 
er fastsat et generelt standardkrav til reduktion af ammoniakemissionen fra stald og la-
ger. For ansøgninger indsendt i 2008 er kravet 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 604,4 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved bliver 
på 6.212 kg N/år. 
 
Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et natur-
område belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssam-
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mensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 
nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og kon-
kurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtyper-
nes tilstand ændres. 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensæt-
ning. 
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i 
form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Naturarealer på ejendommen 
 
Følgende naturarealer har Aabenraa kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

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

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor en radius af 1 km fra 
anlægget (Hesteløkken 5) 

 
Naturarealerne der er beskrevet omfatter 1 overdrev, 5 moser og 1 sø/vandhul. Arealer-
ne er beskrevet under hhv. afsnittet ”Husdyrlovens § 7” og ”Naturbeskyttelseslovens § 3” 
nedenfor. 
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven, og i kommu-
neplanen for Aabenraa Kommune 2009 er flere af de besigtigede overdrev udpeget som 
”naturområder” og ”områder med naturinteresser”. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 19 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2008. NOVANA, Faglig rapport nr. 761, 2010 og 
http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-modeller/Deposition/). 
 
Husdyrlovens § 7 
For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering 
med ammoniak må den luftbårne ammoniak deposition (nedfald) fra husdyrbrug til na-
turarealer omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. (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 2 naturområder indenfor 1000 meter fra anlægget og, et enkelt § 7 område 
beliggende ca. 1.100 m nordvest for anlægget som er omfattet af Husdyrlovens § 7. 
Endvidere er et § 3 område beskrevet herunder da Aabenraa Kommune overvejer at op-
hæve arealet til §7, jf. kort 1. 
 
Der er lavet beregninger på merdepositionen og den totale deposition af ammoniak fra 
anlægget til følgende punkt og naturområde (kort 1): 
 

1) Mose 1 ca. 800 m mod nord (§ 7 højmose/hængesæk) 
Merdeposition:  0,055 kg N/ha 
Total deposition:  0,35 kg N/ha 

2) Mose 2 ca. 1.100 m nord (§ 7 højmose/hængesæk) 
Merdeposition:  0,032 kg N/ha 
Total deposition:  0,191 kg N/ha 

3) Overdrev ca. 8-900 m mod nord (§ 7 natur) 
Merdeposition:  0,055 kg N/ha 
Total deposition:  0,328kg N/ha 

 
Der er ikke beregnet på merdepositionen til andre § 7 arealer, da merdepositionen vur-
deres negligerbar, når afstanden er over 3 km (jævnfør teknisk notat fra DMU (2006)). 
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Kort 1. Naturområder omfattet af Husdyrlovens § 7, med bufferzoner  
 

Mose 1 (id: DB_IDENT 505329) (12.04.2010) 

Naturtype/undertype Nedbrudt højmose/ hængesæk 

Lokalitetsbeskrivelse Mosen er en åben, afgræsset mose, beliggende med 
et vandhul i midten. Vandhullet er omgivet af en tyk 
våd spagnummåtte og større partier med kæruld og 
store tuer af bl.a. filthåret jomfruhår.  

Der er mindre højtliggende sandede og tørre flader 
med overdrevsagtig karakter (indlandsklitter). Mod 
syd og øst findes en tørvekant, hvortil der er gravet 
tørv. På tørvelaget vokser der hede- og klokkelyng. 

Mosen består således af en blanding af tørvemose 
(nedbrudt højmose), hedemose, hængesæk, sø og 
små indlandsklitter. 

Naturtilstanden vurderes som god, idet der er fle-
re karaktérarter (smaldbladet – og tue kæruld, spagh-
num sp., hedelyng og klokkelyng) der kendetegner 
god naturkvalitet. 

Mosen er påvirket af næringstoffer, og der er registre-
ret flere næringstolerante arter, der flere steder domi-
nerer vegetationen (især blåtop, lyse-siv og rørgræs). 

Lokalisering i forhold til anlæg Mosen ligger ca. 800 meter nord for det planlagte an-
læg 

Lokalisering i forhold til arealer Ejendommens udbringningsarealer grænser op til mo-
sen på dennes nord- og vestlige ende. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposi-
tion) 

Merdeposition: 0,05 kg N/ha/år 

Totaldeposition:0,3 kg N/ha/år 
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N-tålegrænse 5-10 kg N/ha/år 

Betydning som levested for bilag 
IV-arter 

Det vurderes, at mosen bl.a. vil være levested for 
spidssnudet frø og stor vandsalamander på de våde 
dele, samt markfirben på de tørre og sandede dele af 
lokaliteten. 

2008 NOVANA undersøgelse fandt spidssnudet frø i sø 
i mosen. 

Natura 2000 område - 

Kommuneplan Området er i kommuneplanen udpeget som område 
med naturinteresser 

Fredning - 

 

 
Mosen set fra vejen mod nordøst. 
 

 
Sydlige del af mosen. 
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Mose 2 (id: DB_IDENT 200102232) (12-04-2010) 

Naturtype/undertype Nedbrudt højmose/ hængesæk 

Lokalitetsbeskrivelse Mosen er i nogen grad drænet af grøfter og fremstår 
flere steder temmelig tør. Mosaik med høje partier 
hvor tørvelaget ikke er skrællet af, og lavere arealer 
med flere småsøer. Visse steder er mosen overgroet 
af især dunbirk, ellers er den åben med især blåtop, 
hedelyng og klokkelyng. I de vådere områder vokser 
der både smalbladet - og tue kæruld, forskellige 
sphagnum- og stararter. 

Naturtilstanden vurderes som moderat-god, idet 
der er registeret flere karaktérarter der kendetegner 
en god naturkvalitet (smaldbladet – og tue kæruld, 
spaghnum sp., hedelyng og klokkelyng). 

Mosen er påvirket af såvel dræning og næringsstoffer, 
og dette afspejles i vegetationen. Der er registreret 
næringstolerante arter, der flere steder dominerer 
(især blåtop). 

Lokalisering i forhold til anlæg Lokaliteten er ca. 1100 meter nord for anlægget 

Lokalisering i forhold til arealer Området grænser op til ejendommens nordligste ud-
bringningsareal 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposi-
tion) 

Merdeposition:  0,03 kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,19 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 5-10 kg N/ha/år 

Betydning som levested for bilag 
IV-arter 

Det vurderes, at mosen bl.a. vil være levested for 
spidssnudet frø og stor vandsalamander på de våde 
dele, samt markfirben på de tørre og sandede dele af 
lokaliteten. 

2008 NOVANA undersøgelse fandt spidssnudet frø i sø 
i mosen. 

Natura 2000 område - 

Kommuneplan Området er i kommuneplanen udpeget som område 
med naturinteresser 

Fredning - 

 
 

Mose 6  

Naturtype/undertype Pilekrat 

Lokalitetsbeskrivelse Mosen ligger ca. 1200 m mod nordøst og er besigtiget 
i 2006, hvorfra det fremgik, at den rummer sårbare 
højmosearter (tørvemos, tranebær, hedelyng, rosma-
rinlyng, klokkelyng og tue kæruld).  
Mosen skal sikkert udpeges som § 7 mose, men da 
der ligger andre § 7 naturarealer omkring den, er mo-
sen beskyttet af bufferzonerne til disse og også kravet 
om nedfældning. §7 overdrevet er beliggende lidt 
sydvest for mosen. 

Lokalisering i forhold til anlæg Lokaliteten er ca. 1200 meter nord for anlægget 
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Lokalisering i forhold til arealer - 

Mosen ligger tæt på overdrevet, 
der er placeret lidt tættere på 
bedriften. Det vurderes at vær-
dierne til dels kan overføres til 
mosen da denne ligger tæt på 
dog længere væk fra kilden. 

Merdeposition: 0,05 kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,3 kg N/ha/år 

N-tålegrænse - 

Betydning som levested for bilag 
IV-arter 

Der er registreret padder i mosens sø. Det vurderes, 
at mosens sø kan være levested for spidssnudet frø og 
stor vandsalamander  

Natura 2000 område - 

Kommuneplan Området er i kommuneplanen udpeget som område 
med naturinteresser 

Fredning - 

 
 

Overdrev 1 (id: DB_IDENT 200102460) (12-04-2010) 

Naturtype/undertype Surt overdrev (indlandsklit) 

Lokalitetsbeskrivelse Den nordlige halvdel er besigtiget. Terrænet er kupe-
ret, med et større hul mod nord der sandsynligvis er 
opstået pga. sand/grusgravning. Arealet afgræsses 
ikke, og store dele af lokaliteten er begroet med gyvel. 
Flere overdrevskaraktérarter som vellugtende gulaks 
og håret høgeurt. 

 

Der blev kun fundet én karaktérart for det sure over-
drev (lyngsnerre), mens resten af de registerede arter 
hører til planter der vokser i mere næringsrige, tørre 
lokaliteter. Ved en tidligere besigtigelse af hele natur-
området i 2,000 er der dog fundet flere positivar-
ter/indikatorarter som liden klokke, tormentil og alm. 
kællingetand mmfl. Derfor er naturtilstanden vurde-
ret som moderat-god for det samlede overdrev. 

Lokalisering i forhold til anlæg Lokaliteten er ca. 8-900 meter nord for anlægget 

Lokalisering i forhold til arealer Området grænser op til ejendommens nordlige ud-
bringningsarealer 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposi-
tion) 

Merdeposition: 0,05 kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,3 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 10-20 kg N/ha/år (surt overdrev) 

Betydning som levested for bi-
lag IV-arter 

Lokaliteten kan på de tørre og sandede dele være op-
holdssted for markfirben 

Natura 2000 område - 

Kommuneplan/regionplan  

Fredning - 
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Stor gammel (sand/grus)grav midt i overdrevet. Fotoretning syd. 

 
Gyvel har bredt sig flere steder på overdrevet. Fotoretning syd. 
 
Vurdering (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Begge moser 1 og 2 er værdifulde højmoser/nedbrudte højmoser, der er tydeligt påvirket 
af næringsstoffer, og mose 2 også af afvanding som følge af både tidligere tørvegrav-
ning. Mose 6 er besigtiget i 2006, hvor det fremgik, at den rummer sårbare højmosear-
ter. Aabenraa kommune overvejer at mosen skal udpeges som § 7 mose, men da der 
ligger andre § 7 naturarealer omkring den, er mosen beskyttet af bufferzonerne til disse 
og også kravet om nedfældning. Det sure overdrev er en værdifuld lokalitet, der ligeledes 
er påvirket af næringsstoffer, samt tilgroning. 
 
Baggrundsbelastningen i området er ca. 19 kg N/ha/år, og er en overskridelse af natur-
typernes tålegrænse, der for højmoser sættes til 5-10 kg N/ha/år. Baggrundsbelastnin-
gen for det sure overdrev er tæt på den øvre tålegrænse for naturtypen surt overdrev: 
10-20 kg N/ha/år. 
 
Ejendommen på Hesteløkkevej 5 ligger indenfor bufferzone 2 i forhold til alle tre § 7 lo-
kaliteter (mose 1 og 2, overdrevet) samt mose 6 der er registreret som § 3-lokaliteter. 
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Det fremgår af husdyrloven, at beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, som 
udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø. Totalbelastningen fra ejendom-
men til § 7-arealerne overstiger ikke 0,7 kg N/Ha/år, og det vurderes derfor, at deposi-
tionen fra luften fra anlægget, ikke vil forringe forholdene på arealerne væsentligt. 
 
Der stilles ikke yderligere vilkår i forhold til anlægget og dettes ammoniakemmision til 
arealerne. 
 
§ 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 Hesteløkken 5. 
 
Desuden gælder det jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer 
ikke må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endeligt gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarea-
ler, at der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af 
husdyrbrug eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og 
der skal foretages en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uaccep-
tabel høj. 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
 

 
Kort 2. Naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 nord for ejendommen, 
samt beregningspunkter for ammoniakdeposition (rød markering). 
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Kort 3. Naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 syd for ejendommen. 
 
Nedenfor er gennemgået de arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i 
nærheden af ejendommens anlæg og/eller ligger i tilknytning til ejendommens udbring-
ningsarealer. (jf. kort 2 og 3). 
 
 

Mose 3 (id: DB_IDENT 200102266) (19-04-2010) 

Naturtype/undertype Åben mose med pilesump 

Lokalitetsbeskrivelse Mosen er tydelig påvirket af næringsstof-
fer, idet der i høj grad transporteres næ-
ringsstoffer fra marken mod nord til søen 
og pilesumpen, idet der dyrkes næsten helt 
til kronekanten. 

Mosen er næsten helt tilvokset i vedplan-
ter. Især pil men også birk sp. Der vokser 
desuden især lysesiv, bidende ranunkel, 
mosebunke, og der er tuer af blåtop. 

Naturtilstanden vurderes til ringe, og 
der er ingen karakteristiske arter god øko-
logisk tilstand. 

Lokalisering i forhold til anlæg Lokaliteten ligger ca. 800 meter sydvest 
for anlægget 

Lokalisering i forhold til arealer Lokaliteten ligger omgivet af udbringnings-
arealer 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Merdeposition: -0,028* kg N/ha/år* 

Totaldeposition: 0,24 kg N/ha/år* 

N-tålegrænse - 
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Betydning som levested for bilag IV-arter De våde partier samt den høje urte- og 
vedvegetation, kan være udmærkede leve- 
og yngelsteder for stor vandsalamander og 
spidssnudet frø 

Natura 2000 område - 

Kommuneplan/regionplan Området er i kommuneplanen udpeget 
som område med naturinteresser 

Fredning - 

*Se forklaring længere nede i afsnit 
 

 
Mose 3 sydøst for sø 1. 
 

Mose 4 (id: DB_IDENT 200101847) (19-04-2010) 

Naturtype/undertype Pilesump i forbindelse med sø 

Lokalitetsbeskrivelse Åben mose med pilesump mod syd. Ved 
besigtigelsen blev det konstateres, at mo-
sen er kraftigt påvirket af næringsstoffer. 
Mosen er overvejende bevokset med høj 
sødgræs og brændenælder, men der blev 
også registreret lysesiv , knopsiv, engrør-
hvene, bidende ranunkel, skvalderkål og 
blåtop mm. 

Naturtilstanden vurderes til dårlig, og 
der er ingen karakteristiske arter god øko-
logisk tilstand. Der forekommer nogen af-
vanding. Tilførslen af næringsstoffer bør 
nedbringes og der skal etableres en 2 me-
ter bræmme fra mosens kronekant 

Lokalisering i forhold til anlæg Lokaliteten ligger ca. 700 meter syd for 
anlægget 

Lokalisering i forhold til arealer Lokaliteten ligger omgivet af udbringnings-
arealer 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Merdeposition: -0,023* kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,39 kg N/ha/år 
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N-tålegrænse - 

Betydning som levested for bilag IV-arter De våde partier samt den høje urte- og 
vedvegetation, kan være udmærkede leve- 
og yngelsteder for stor vandsalamander og 
spidssnudet frø 

Natura 2000 område - 

Kommuneplan/regionplan - 

Fredning - 

*se forklaring længere nede i teksten 
 

 
Den nordlige del af mose 4. Fotoretning øst. 
 
 

 
Den nordlige del af mose 4. 
 

Mose 5 (id: DB_IDENT 200101840) (19-04-2010) 

Naturtype/undertype Pilesump i forbindelse med sø 
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Lokalitetsbeskrivelse Pilemose med bl.a. dunbirk. Mosen omgi-
ver en sø bevokset med overvejende dun-
hammer. Der er desuden registreret næ-
ringstolerante arter som lysesiv, engrør-
hvene og gråpil. Der er ænder og gæs i 
søen. Mosen afgræsses i den nordlige del. 

Naturtilstanden vurderes til moderat i 
forhold til referencetilstanden for naturty-
pen, og der er ingen karakteristiske arter 
for god økologisk tilstand. Der forekommer 
nogen afvanding. 

Lokalisering i forhold til anlæg Lokaliteten ligger ca. 1000 meter nordøst 
for anlægget 

Lokalisering i forhold til arealer Lokaliteten ligger omgivet af udbringnings-
arealer på mosens vestlige side 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Merdeposition: 0,097 kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,563 kg N/ha/år 

N-tålegrænse - 

Betydning som levested for bilag IV-arter De våde partier samt den høje urte- og 
vedvegetation, kan være udmærkede leve- 
og yngelsteder for stor vandsalamander og 
spidssnudet frø 

Natura 2000 område - 

Kommuneplan/regionplan Området er i kommuneplanen udpeget 
som område med naturinteresser 

Fredning - 

 
 
 

 
Mose 5´s nordøstlige del. 
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Vandhullet i mose 5 set fra mosens nord side. 
 
 

Sø 1 (id: DB_IDENT 200104113) (19-04-2010) 

Naturtype/undertype Eutrof sø 

Lokalitetsbeskrivelse En cirka 0,6 hektar stor sø der især mod 
syd og vest er omgivet af pile-/birkekrat. 
Der er store bevoksninger af dunhammer 
og tagrør langs bredderne, ellers er søen 
med åbent vand.  

Såvel søen som dens omgivende arealer 
(flere steder pilesump) er påvirket af næ-
ringsstoffer. Urtevegetationen på de om-
kringliggende arealer er præget af næ-
ringstolerante arter som stor nælde, blå-
top, bidende ranunkel, kruset skræppe og 
lysesiv.  

Mod nord grænser søen op til dyrket mark, 
hvor der på besigtigelsestidspunktet ikke 
var anlagt en to-meters bræmme – dvs at 
der dyrkes næsten helt til søens kronekant. 
Desuden er der sat andehuse op i søen. 

Naturtilstanden i søen og de omkring-
liggende arealer vurderes som mode-
rat i forhold til en referencetilstand for na-
turtyperne. 

For ikke at forværre naturtilstanden i søen 
og dens omgivende arealer, bør der etable-
res en to-meters bræmme beregnet fra 
arealets kronekant til dyrket mark. 

Lokalisering i forhold til anlæg Søen er lokaliseret cirka 1000 meter nord-
øst for det planlagte anlæg 

Lokalisering i forhold til arealer Søen ligger ca. 100 meter mellem to ud-
bringningsarealer på søens nord- og syd-
side 
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N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Merdeposition: -0,028 kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,24 kg N/ha/år 

N-tålegrænse - 

Betydning som levested for bilag IV-arter De våde partier samt den høje urte- og 
vedvegetation, kan være udmærkede leve- 
og yngelsteder for stor vandsalamander og 
spidssnudet frø 

Natura 2000 område - 

Kommuneplan/regionplan Området er i kommuneplanen udpeget som 
område med naturinteresser 

Fredning - 

 

 
Vandhul 1. Fotoretning nord. 
 

 
Vandhul 1. Fotoretning nordvest. 
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Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Moser 
Moserne 3, 4, 5 og sø 1 er besigtiget. Der er tale om pilekrat i forbindelse med søer (mo-
serne 3 og 5 samt sø 1, alle beskrevet ovenfor) og en mere åben mose med pilesump 
(mose 4). Ingen af moserne/ søerne kan betegnes som højmose eller nedbrudt højmose. 
Moserne 3, 4 og 5 samt sø 1 er beliggende på eller indenfor 1000 meter fra det planlagte 
anlæg. 
De tre moser (3, 4 og 5) samt sø 1 vurderes ud fra vegetationen at være meget næ-
ringsberigede og derfor er deres tålegrænse nået, uden man på den måde kan sige hvad 
denne er. 
Baggrundsbelastningen for området er cirka 19 kg N/ha/år (faglig rapport fra DMU nr. 
708, 2009). 
 
Der er lavet beregninger af merdepositionen på samtlige moser 3, 4, 5 og sø 1, da de 
ligger indenfor 1000 meter fra anlægget. Beregningerne viser en merdeposition som føl-
ge af udvidelsen på 0,097 kg N/ha/år på mose 5. På moserne 3 og 4 ses en reduktion i 
merdeposition, på -0,028 kg N/ha/år på mose 3 og - 0,023 kg N/ha/år på mose 4. 
 
De negative værdier for mose 3 og mose 4 forklares ved, at udvidelsen af dyreholdet 
sker i de nye staldanlæg der er placeret længere væk fra moserne i forhold til i nudrift. 
Dette bevirker at emissionscenteret forrykkes længere væk fra områderne. Endvidere 
flyttes/fjernes der DE i eksisterende stalde over i de nye staldanlæg og dermed længere 
væk fra moseområderne. Disse ændringer vil tilsammen resulterer i en mindre deposition 
i moserne syd for anlægget i forhold til nudrift. 
 
Moserne vurderes at være næringsberiget med en naturtilstand som moderat til ringe i 
forhold til referencetilstanden for naturtypen mose (fattigkær/hedemose). Vegetationen i 
moserne er meget ensidig og består i overvejende grad af pile- og birkekrat, med urte-
vegetation af blåtop, dunhammer, tagrør, stor nælde, bidende ranunkel, rørgræs og eng-
rørhvene. 
 
Med begrundelse i alle mosernes og sø 1´s moderate til ringe naturtilstand, samt den 
kendsgerning, at merdepositionen på moserne vil være lille i sammenligning med belast-
ningen fra de omkringliggende arealer og den luftbårne baggrundsbelastning af kvælstof, 
vurderer kommunen således, at ammoniakdepositionen fra det planlagte anlæg ikke vil 
bidrage til at forringe naturtilstanden yderligere i moserne. 
 
Vandløb 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit 8.2, 8.4 og 8.5. 
 
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. 
 
Vurdering 
Anlægget ligger ca. 6 km sydvest for det nærmeste Natura 2000-område. Det drejer sig 
om habitatområdet H84: Hostrup sø, Assenholm mose og Feldsted Vestermark.  
Grundet den lange afstand er det kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. 
 
Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 8.7. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Miljøgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens afsnit 
4.1 (se bilag 1). Alle udbringningsarealer ligger i Aabenraa Kommune. Placeringen af ud-
bringningsarealerne fremgår af oversigtskort herunder. 
 

 
Kort 4. Udbringningsarealer. 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 268,26 ha udbringningsarealer.  
 
Der er ingen aftalearealer. Der afsættes 267,96 DE (forarbejdede husdyrgøding) til bio-
gasanlæg. Det er fiberfraktionen der afsættes hertil.  
 
Tabel 18. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt gylleaftaler 
Ejede area-
ler 

 

Navn Adresse Udbringningsareal 
ha 

Antal DE og 
Gødningstype 

Peder Dal-
gas Nissen 

Hesteløkken 5 268,26 67,35/ dybstrøel-
se 

Peder Dal-
gas Nissen 

Hesteløkken 5 268,26 544,03/rejectvand 

I alt  268,26 611,38 
 
Ejendommen Hesteløkken 5 producerer efter udvidelsen samlet 879,34 DE husdyrgød-
ning, hvoraf 267,96 DE afsættes til biogasanlæg i form af fiberfraktion.  
 
Det ejede/forpagtede harmoniareal er 268,26 ha til udbringning af 611,38 DE med 
55.324,14 kg N og 9.521,07 kg P fra Hestekøkken 5. Andelen af dybstrøelse er 67,35 DE.  
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Særlige forhold i den pågældende ansøgning 
Ejendommen har separationsanlæg og separerer alt produceret flydende husdyrgødning, 
på ejendommen. Ved separation produceres der rejectvand svarende til 544,03 DE og 
fiberfraktion svarende til 267,96 DE. Rejectvandet udspredes på egne arealer og fiber-
fraktionen afsættes til biogasanlæg. Der afsættes 16.941,84 kg N og 9.521,07 kg P til 
biogasanlæg. 
 
Jordbund og dræning 
Jordbundstypen på alle arealerne er JB1 svarende til grov sandet jord. Arealerne vandes 
og en del drænes.  
 
Lavbundsarealer 
En del af udbringningsarealerne ved Hesteløkken 5 er lavbundsarealer i lavbundsklasse 
III (lille risiko for okkerudledning). Det drejer sig om arealerne 15, 16, 17, 18, 6, 30 og 
31, De øvrige arealer ligger unden for lavbundsområder. 
 
Okkerforurening er et problem i de vestløbende sønderjyske vandløb. Problemet skyldes 
udvaskning af jernforbindelser i jorden i forbindelse med dræning af landbrugsarealer og 
tidligere tiders reguleringer (udretning) af vandløbene for at forbedre afvandingen. Ok-
kerudvaskningen finder især sted i vinterhalvåret, og lokalt kan der ske okkerforurening 
ved oprensning af grøfter og vandløb eller rensning (spuling) af drænsystemer. Uddyb-
ning af vandløb og grøfter forøger okkerudvaskningen og er sammen med intensivering 
af grødeskæring ikke ønskelig, hvor vandløbet ligger i ”Naturområder” eller ”Områder 
med naturinteresser” (udpegninger i Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune). 
 
På de ejede udbringningsarealer ved Hesteløkken 5 er der lavbundsarealer udpeget som 
”VMPII-lavbundsarealer” (mark nr. 6,7 og 100). Ingen arealer er beliggende i område 
med ”Øvrige lavbundsarealer”. MPII-lavbundsarealer er potentielt egnede som vådområ-
der og vurderes at kunne genoprettes som vådområder med henblik på at kunne tilbage-
holde kvælstof. På ”Øvrige lavbundsarealer” kan der ved vandstandshævning genskabes 
områder med stor natur- og miljømæssig værdi. Udpegningen af lavbundsarealer har 
ingen betydning for, om områderne fortsat kan drives jordbrugsmæssigt eller for mulig-
hederne for at opføre nødvendige landbrugsbygninger. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Kommunegrænse 
Alle udbringningsarealerne ligger inden for Aabenraa kommune.  
 
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at udbringningsarealet på 268,26 ha ejede/forpagtede 
harmonerer med husdyrholdet og er tilstrækkeligt til at opfylde harmonikravene. 

8.1.1 Arealanvendelse 

 
Redegørelse 
Der anvendes referencesædskifte svarende til standardsædskiftet på arealerne, hvilket 
betyder, at der er taget højde for den værst tænkelige situation. Der er altså ikke risiko 
for større udvaskning af nitrat til overfladevand og grundvand eller fosforoverskud, end 
de her angivne, hvis der anvendes andre sædskifter end referencesædskiftet. 
 
Kvæg 
Husdyrbruget er omfattet af reglerne omkring sædskifte m.m. for ejendomme, hvor der 
må udbringes 2,3 dyreenheder per ha jf. husdyrbekendtgørelsen. 
Referencesædskiftet er K12 svarende til et udvaskningindex på 80. 
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Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer nedbringes det hurtigst muligt 
og inden 6 timer. 
 
Al udbringning på græs og sort jord skal ske ved nedfældning fra 1. januar 2011. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sædskiftekravene er overholdt. 
 

8.2 Beskyttet natur 
Foruden påvirkningen med ammoniak fra husdyrbrugets anlæg kan naturen også påvir-
kes fra ejendommens udbringningsarealer. Det kan f.eks. være påvirkning af tilstødende 
naturarealer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning pga. tilførsel af nærings-
stoffer gennem diffusion i jordfasen, atmosfærisk deposition eller overfladeafstrømning af 
næringsstoffer.  
 
Ifølge Miljøstyrelsen kan der ved udbringning ske påvirkninger på over 1 kg N/ha/år ved 
atmosfærisk afsætning i op til 100 m fra markkanten (jf. MST’s skrivelse ”Bilag til notat 
om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 
2009”).  
 
Der er et lovkrav om nedfældning af flydende husdyrgødning på alle arealer, som ligger 
indenfor 1000 m fra et § 7-område, såfremt udbringningen sker på sort jord eller græs-
marker. Fra 1. januar 2011 gælder kravet om nedfældning på alle arealer med sort jord 
eller græsmarker uanset beliggenhed. 
 
Redegørelse 
Placeringen af beskyttet natur og udbringningsarealer samt hvilke naturarealer, der er 
besigtiget er vist på kort 2 og 3 i afsnit 7.8 . 
 

 
Kort 5 viser Beskyttede og målsatte vandløb og ejendommens udbringningsarealer 
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Bedriftens samlede arealer afvander via småvandløb til Gejlå, Sønderå og Vidå til Vade-
havet.  
NV arealer, afvander via vandløb og grøfter i Vilsbæk mose, vandløb i Bov enge til Gejlå.  
NØ arealer, afvander via delvist rørlagt vandløb på Holbøl mark til Gejl Å. 
S arealer afvander via grøfter til GejlÅ, dog afvander areal 42 og dele af 43 via delvist 
rørlagt vandløb i Holbøl mose, Smedeby bæk, privat vandløb til Gejlå. Dele af areal 43 
ligger i opland til Kruså Møllesø, men da areal er omgivet af befæstede arealer (vej og 
bebyggelse) vurderes det, at der ikke sker bidrag via overfladevand.  
 
Areal 6, 7 og 100 grænser direkte op til B2 målsatte Gejl Å (se. kort 5), jf. vandløbsloven 
skal der være 2 m dyrkningsfri bræmme fra mark til vandløbskronekant. Areal 6 og 100 
skråner mod vandløbet. Areal 7 skråner mellem 6-12 % langs det meste af vandløbet, 
dog enkelte steder over 12o. Flydende husdyrgødning må ikke jf. Husdyrbekendtgørelsen 
udbringes på stejle skråninger med en hældning over 6o ned mod vandløb inden for en 
afstand fra vandløbets øverste kant. Endvidere skal jordbehandling på areal 6, 7 og 100 
foregår langs vandløb, for at mindske afstrømning.  
Kun Gejlå og vandløb i Bov enge er målsatte. Målsætningen for hhv. Gejlå og vandløb i 
Bov enge tager sigte mod at beskytte og ophjælpe den alsidige flora og fauna, som na-
turligt er tilknyttet hhv. laksefiskevand og karpefiskevand. Målsætningen for vandløb er 
ikke opfyldt.  
 
Tabel 8.2. Målsatte vandløb, der afvander ejendommens udbringningsarealer. 

Vandløb Målsætning Status for 
målsætning 

Bemærkninger 

Gejlå  B2  

(Opvækst og 
opholdsvand 
for laksefisk) 

Ikke opfyldt 
pga. okker  

Strækning i opland til 
arealer 

vandløb i Bov 
enge 

B1  

(yngelop-
vækstvand 
for laksefisk) 

Ikke opfyldt 
pga. okker  

Udløb i Gejlå 

vandløb i Bov 
enge 

B3  

(karpefiske-
vand) 

Ikke opfyldt 
pga. okker  

Opstrøms vandløbsdel 
med B1 målsætning 

 
 
Naturarealer 
Som det fremgår af kort 2 og 3 støder ejendommens udbringningsarealer op til flere mo-
ser, overdrev, en enkelt eng, og vandløb. Naturtyper indenfor 1000 m af anlæg er be-
skrevet i afsnit 7.8. Som det fremgår af kort 1 er der registreret en række arealer omfat-
tet af husdyrlovens § 7 indenfor 1 km fra ejendommens ejede udbringningsarealer. 
 
Vurdering 
Målsatte søer 
Hovedparten af ejendommens ejede arealer ligger ikke i opland til målsatte søer. Areal 
43 ligger dog delvist i opland til den B målsatte Kruså Møllesø. Ud fra kort, luftfoto og 
vandløb vurderer Aabenraa Kommune, at der i realiteten ikke sker et reelt vandbidrag til 
søen fra arealet (se nedenstående afsnit). 
 
Vandløb 
Da årsagen til manglende målsætningsopfyldelse er okker, og arealerne er udrænede, 
vurderer Aabenraa kommune at de angivne vilkår er tilstrækkeligt til at beskytte vandlø-
bene mod påvirkning fra arealerne. 
Mark 6, 7 og 100 skråner mod vandløb. For at sikre de beskyttede vandløb mod øget 
udvaskning af næringsstoffer, overfladeafstrømning af gødning og næringsstoffer samt 
øget sandvandring, som vil påvirke eksempelvis laks og snæbels (bilag IV-art) leve- og 
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ynglesteder blandt andet ved tilsanding af gydegrus, og dels for at sikre anvendeligheden 
af vandløb som spredningskorridorer for områdets dyre- og planteliv, samt for at sikre 
leve- og rastesteder for bilag IV-arter (herunder eksempelvis padder) samt til beskyttelse 
af habitatområdet Vadehavet, stilles der vilkår om at al jordbehandling foregår på langs 
af vandløbet, fordi araelerne skråner ned mod vandløbet. 
 
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. Der er en 
række vandhuller i området, men ingen på arealer eller direkte op til arealer. Vandhuller 
tæt på arealer er alle omgivet af mose, derfor vil beskyttelse af mose automatisk også 
beskytte vandhuller(se afsnit: Moser). Nærmeste § 3 sø, der ikke er omkranset af mose, 
er 8 m fra areal 42. Syd for areal 45 er der et fejlregistreret § 3 vandhul. Jf. luftfoto fra 
perioden 1945- 2008, er der intet vandhul. 
 
Moser 
Mose nr. 1 og 2 er besigtiget og nærmere beskrevet under afsnit 7.8. Mark 18, grænser 
op til mose 1, mark 17 grænser op til mose 1 og 2. Moserne er § 7 områder og er vurde-
ret til moderat-god naturtilstand, med flere karakterarter. Husdyrlovens § 7 og udløser 
bufferzoner, hvor udbringning af husdyrgødning skal ske ved nedfældning på sort jord og 
græs. Dvs. på arealerne op til moserne nedfældes husdyrgødning på sort jord og græs. 
Dette vurderes at nedsætte den luftbårne ammoniakbelastning til moserne fra de arealer, 
hvor afgrøden er græs eller sommerafgrøder, mens ammoniakbelastningen fra arealer 
med vintersæd vil være uændret. Da der er et lille terrænfald fra mark 18 til mosen og 
jordbehandlingen (jf. luftfoto) foregår vinkelret på mosen vurderes det, at der er risiko 
for overfladeafstrømning af næringsberiget overfladeafløb til mosen Derfor stilles vilkår 
om at al jordbehandling i en bræmme på mindst 20 m fra mosen foregår parallelt med 
mosen (mark 17 og 18). Det vurderes at nedfældningszonen omkring mosen og parallel 
jordbearbejdning i forhold til mosen er tilstrækkeligt til at fastholde nuværende naturtil-
stand. jf. beskrivelse i afsnit 7.8 og luftfoto . 
 
Mose nr.6 er besigtiget og nærmere beskrevet under afsnit 7.8. Mark Gejlåvej 5 og 20-1 
grænser op til mosen. Mosen er indenfor § 7 bufferzone har med flere karakterarter for 
højmose, naturtilstand er ikke vurderet. Husdyrlovens § 7 og udløser bufferzoner, hvor 
udbringning af husdyrgødning skal ske ved nedfældning på sort jord og græs. Dvs. på 
arealerne op til moserne nedfældes husdyrgødning på sort jord og græs. Dette vurderes, 
at nedsætte den luftbårne ammoniakbelastning til mosen fra de arealer, hvor afgrøden er 
græs eller sommerafgrøder, mens ammoniakbelastningen fra arealer med vintersæd vil 
være uændret. Også her er der et mindre terrænfald til mosen fra de omkringliggende 
udbringningsarealer (20-1 og Gejlåvej 5) og en bræmme på 20 m fra mosen med jord-
behandling parallelt med mosens vurderes at minimere risiko for afstrømning af forure-
net overfladevand til mosen. Det vurderes at nedfældningszonen omkring mose og dyrk-
ning parallelt med mosens omkreds er tilstrækkeligt til at fastholde nuværende naturtil-
stand. jf. beskrivelse i afsnit 7.8 og luftfoto stilles der ingen vilkår til mosen. 
 
Mose nr. 3 og sø nr. 1 er besigtiget og beskrevet under afsnit 7.8. Naturtilstanden er 
vurderet til ringe. jf. beskrivelse af oppløjning af mose og belastning af natur, stilles der 
vilkår om 2 m dyrkningsfri bræmme mellem mose og mark 33 og vilkår om jordbehand-
ling langs mose. Vilkårene begrundes med risiko for afstrømning af husdyrgødning og 
dermed eutrofiering af sø 1, hvilket vil forringe levevilkår for bilag IV-arter der kan have 
levested i vandhullet. 
 
Mose nr. 4 er besigtiget og beskrevet under afsnit 7.8. jf. beskrivelse af næringsbelast-
ning af naturen, stilles der vilkår om 2m dyrkningsfri bræmme mellem mose 4 og mark 
31 og 32 og vilkår om 20 m bræmme med jordbehandling langs mose. Vilkårene begrun-
des med risiko afstrømning af husdyrgødning og dermed forøget eutrofiering af våde om-
råder af mose, hvilket vil forringe levevilkår for bilag IV-arter der kan have yngle- raste-
plads i mosens våde områder. 
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Mose nr. 5 er besigtiget og beskrevet under afsnit 7.8. Mosen ligger ca.40 m fra mark 
1+2+3. Da der her ikke sker tilledning af overfladevand fra marker, er der ikke vurderet 
yderligere.  
 
Mose op til mark 40. er vurderet udfra luftfoto og NV del af mosen er under plov. Jf. luft-
foto er dette sket i perioden 2006-2008. Om der er tale om en ulovlig opdyrkning be-
handles uafhængigt af denne godkendelse. Det er vurderet på baggrund af luftfotos, at 
der er tale om et lille moseområde, som er helt tilgroet med træer uden næringsfølsom 
vegetation. Mosen er i en dårlig tilstand i forhold til referencetilstanden for naturtypen. 
Der stilles på den baggrund ingen vilkår i forhold til mosen.  
 
Mose op til mark 15 og 18. Det er vurderet på baggrund af luftfotos, at der er tale om et 
moseområde, som er delvist tilgroet med træer, sandsynligvis uden næringsfølsom vege-
tation. Mosen er indenfor §7 bufferzone. Mosen vurderes at være dårlig tilstand i forhold 
til referencetilstanden for naturtypen. Der stilles på den baggrund ingen vilkår i forhold til 
mosen. 
 
Mose op til mark 16. Det er vurderet på baggrund af luftfotos, at der er tale om et større 
moseområde, hvor et mindre område støder op til mark 16. Mosen er åben og fri for 
vedplanter, mosen fremstår tør. Mosen er indenfor § 7 bufferzone. Ud fra nærliggende 
mose 2, må det antages at der kan være næringsfølsom vegetation i mosen, det vurde-
res imidlertid at bufferzone er tilstrækkeligt til at beskytte mosen og at der ikke sker af-
strømning af overfladevand fra mark 16 til mose, idet der løber en grøft mellem mark og 
mose. Der stilles på den baggrund ingen vilkår i forhold til mosen. 
 
Mose op til mark 21. Det er vurderet på baggrund af luftfotos, at der er tale om et mose-
område, som er delvist tilgroet med træer, sandsynligvis uden næringsfølsom vegetation. 
Den sydlige ende af mose er under plov Mosen er indenfor § 7 bufferzone. Mosen vurde-
res at være dårlig tilstand i forhold til referencetilstanden for naturtypen. Der stilles på 
den baggrund ingen vilkår i forhold til mosen. I mosen er en §3 sø hvor der er registreret 
padder. Søen kan være levested for bilag IV arter. Det indskærpes at udpeget § 3 mose 
ikke må oppløjes. Der stilles ingen vilkår i forhold til mosen eller søen, idet mosens ud-
bredelse fungerer som beskyttelsesbræmme for søen. 
 
Mose op til mark 19 og 21. Det er vurderet på baggrund af luftfotos, at der er tale om et 
moseområde, som er delvist tilgroet med træer, sandsynligvis uden næringsfølsom vege-
tation. Mosen er indenfor § 7 bufferzone. Mosen vurderes at være dårlig tilstand i forhold 
til referencetilstanden for naturtypen. Der stilles på den baggrund ingen vilkår i forhold til 
mosen. 
 
Mose op til mark 20-2. Det er vurderet på baggrund af luftfotos, at der er tale om et mo-
seområde, som er delvist tilgroet med træer, sandsynligvis uden næringsfølsom vegeta-
tion. Mosen er indenfor § 7 bufferzone. Mosen vurderes at være dårlig tilstand i forhold til 
referencetilstanden for naturtypen. Der stilles på den baggrund ingen vilkår i forhold til 
mosen. 
 
2 Moser op til mark 44 og 45. Det er vurderet på baggrund af luftfotos, at der er tale om 
to moseområder, som er delvist tilgroet med træer. I den ene mose er en § 3 sø, mosen 
fungerer som beskyttelsesbræmme for søen, der er ikke registret padder i vandhullet, 
men området kan være levested for bilag IV arter. Moserne er indenfor § 7 bufferzone og 
al flydende husdyrgødning skal nedfældes på markerne omkring, hvilket vurderes at væ-
re tilstrækkelig beskyttelse for at opretholde den nuværende naturtilstand.  
 
Overdrev 
Areal 8 og 9 grænser op til overdrev, ud fra luftfoto er overdrev lysåbent, med begyn-
dende spredning af træer. Op til areal 8 og 9 er bræmme af træer. Naturtilstanden er 
vurderet til moderat-god. Hvis naturtilstand skal fastholdes bør der ske græsning. 
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Areal 8 og 9 ligger begge indenfor 1000 meter bufferzonen til mose omfattet af Husdyr-
lovens § 7. På disse arealer skal flydende husdyrgødning nedfældes på sort jord og græs. 
Det vurderes på baggrund af luftfotos, at der ikke bør ske en forøgelse af kvælstofdepo-
sitionen, hvis naturindholdet og naturtilstanden skal bevares, idet baggrundsbelastningen 
i området overskrider tålegrænsen. Overdrevene er næringsbelastede i deres nuværende 
tilstand. Da terrænet ikke falder imod overdrevet vurderes det, at der ikke er risiko for 
afstrømning af næringsberiget overfladevand til naturarealet. Kravet om nedfældning af 
husdyrgødning på sort jord og græs indenfor 1000 meter fra overdrevene vurderes at 
mindske tilførslen af luftbåren ammoniak til overdrevene. 
Der stilles ingen yderligere vilkår til beskyttelse af overdrev i området. 
 
Enge 
Mark 33,30,17,16 støder op til engarealer. Ud fra luftfoto vurderes engarealer for kultur-
påvirkede, med moderat naturtilstand. Det vurderes, at engene ikke er synderligt næ-
ringsfølsomme, og der stilles derfor ikke skærpede vilkår til udbringning af husdyrgød-
ning på markerne omkring engene.  
 

8.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriften har 2,55 ha udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder (mark nr.14 og 36). 
 

 
Kort 6. Placering af udbringningsarealer i forhold til nitratfølsomt indvindingsopland. 
 
Der er i det pågældende område ikke udarbejdet en indsatsplan. Derfor kan der ifølge 
Husdyrloven ikke tillades nogen merbelastning med nitrat, såfremt udvaskningen fra rod-
zonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen. 
 
Beregninger i ansøgningssystemet viser, at der udvaskes 47 mg nitrat pr. liter fra rodzo-
nen ved det valgte standard og referencesædskifte. Det er en reduktion på 1 mg N/l i 
forhold til nudrift. Kravet mht. nitratudvaskning er derfor opfyldt. 
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En nitratudvaskning på 47 mg nitrat pr. liter er basis for de vurderinger, der er foretaget. 
Da der i ansøgningen er valgt samme standard- og referencesædskifte, kan der ikke stil-
les vilkår til sædskiftet, idet sædskifte ikke er valgt som virkemiddel til at nedbringe ni-
tratudvaskningen.  
 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af det beskrevne og de stillede vilkår, at 
grundvandsbeskyttelsen er tilstrækkelig. 
 

8.4 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken, men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten føres til vand-
løb eller søer. På drænede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på 
udrænede arealer, hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet (DMU faglig rap-
port nr. 616, 2007 - Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fag-
ligt grundlag for et nationalt kort). Når kvælstoffet er nået ud i vandløbene, er reduk-
tionen meget lav, ca. 2 %. Dvs. at størstedelen af den kvælstof, der føres til vandløb, 
ender i havet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvælstofreduktionen fra rodzonen 
til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). Føres vandet gennem 
søer, sker der en yderligere reduktion på gennemsnitlig 400 kg N/ha søbund. 
 
Når nitrat kommer ud i vandmiljøet, påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Redegørelse 
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 i hht. Lovgivningens beskyttelsesni-
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 76 og 
100 procent, dvs. at 76-100 % af det udledte kvælstof i jorden vil blive nedbrudt/fjernet 
fra jorden, før det ender i overfladevandsrecipienten. 
Der er i ansøgningssystemet beregnet en udvaskning af N til overfladevand på 62,4 kg 
N/ha/år. Med det høje reduktionspotentiale i området betyder det, at der reelt vil udva-
skes maksimalt 0 - 15 kg N/ha/år.  
Udledning af N i nudrift er på 64 kg N/ha/år. Dvs. at der efter udvidelsen årligt udledes 
ca. 1,6 kg N mindre per ha end i nudriften. Totalt betyder det en mindre udledning på ca. 
429 kg N/år til overfladevand og en reduktion i udvaskning på ca. 103 kg N/år til slutre-
cipient.  
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Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 268,26 ha ejet areal. Ifølge ansøgningen 
er ingen af de ejede arealer drænede. 
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, re-
duktionspotentialet er højt, og arealerne afvander til et Natura 2000 område (Vadeha-
vet), som ikke afkaster nitratklasser. Vurdering af næringsstoffer i forhold til Vadeha-
vet/Natura 2000 vandområder findes i afsnit 8.6 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
 
Da beregninger viser, at der sker en reduktion i udvaskning af kvælstof fra udbringnings-
arealer 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 Hesteløkken 5, 
6340 Kruså. 
 
Da Gejlå og vandløb i Bov enge ikke vurderes at blive direkte påvirket af udbringnings-
arealerne, og da manglende opfyldelse af målsætningen i vandløbende ikke skyldes ud-
ledning af næringsstoffer, er der således ikke grundlag for at stille yderligere vilkår til 
begrænsning af kvælstofudvaskningen. 
 
Desuden vurderes, at vilkårene i afsnittet om beskyttet natur (afsnit 8.2) er tilstrækkeli-
ge til at sikre øvrige vandhuller og naturarealer mod næringsstoffer fra overfladevand. 
 
Beregning af udvaskning er forudsat at gødningsmængderne i ansøgt drift fastholdes. 
Dybstrøelse har en højere nitratudvaskning end gylle, fordi udnyttelsesgraden af 
dybstrøelse er 45 %, mens den for kvæggylle er 70 %. Forudsætningen for beregninger-
ne på udvaskning af nitrat vil ikke være overholdt, hvis der produceres mere dybstrøelse 
end det, der fremgår af ansøgningen. Dvs. for at sikre, at der ikke sker en forøget ud-
vaskning stilles vilkår om, at der ikke må produceres mere dybstrøelse end det ansøgte. 
 

8.5 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande 
Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs 
vandløb og fra drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens P-tal (mængden af opløst 
fosfor i jordvandet) er højt, kan der være et stort fosfortab. Humusjords evne til at binde 
fosfor er særlig dårlig, mens jern i oxideret form kan binde fosfor. Derfor er risikoen for 
udvaskning af fosfor stor på lavbundsarealer bestående af humusjord med begrænset 
jernindhold, dvs. på lavbundsarealer som ikke er omfattet af okkerklasse I. 
 
I Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug af 31.03 2009 er der 
fastsat beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud gældende kun for husdyrbrugs-
projekter med udbringningsarealer, der afvander til Natura 2000 vandområder, som er 
overbelastet med fosfor. 
 
Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfatter ikke oplandene til Natura 
2000 søtyper, som klassificeres som sårbare recipienter. 
 
Kravet til fosforoverskud på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som af-
vander til Natura 2000 vandområder overbelastet med fosfor, afhænger af jordtype, 
dræningsforhold og fosfortal. Der stilles krav til fosforoverskud på drænede lerjorder og 
lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder. Fosforoverskud må ikke 
øges på lavbundsarealer, der er drænede/grøftede, og som ikke har et højt indhold af 
jern. Der stilles ikke krav til fosforoverskud, hvis der i den ansøgte situation kan doku-
menteres fosforbalance for husdyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke 
tilført fosfor i handelsgødning. 
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De øvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura 
2000 vandområde, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne. 
 
Vadehavet er i henhold til lovgivningen udpeget som mindre sårbart overfor fosfor. I op-
landet hertil er harmonikravet således alene beskyttelsesniveau for P-overskud. 
 
I forhold til sårbare naturområder med særlig lokal eller regional værdi (f. eks. målsatte 
søer, grusgravssøer, fjorde) udenfor Natura 2000 områder kan kommunen, hvis det vur-
deres nødvendigt, skærpe beskyttelsen. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt 9521,07 kg fosfor til markerne i ansøgt drift. Ifølge ansøgningen får 
arealerne derved et fosfor overskud på 10,1 kg P/ha. 
 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander via småvandløb til Gejlå, Sønderå og Vidå til 
Vadehavet. Ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer er dermed beliggende i oplande 
til et Natura 2000, der i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk er overbelastet 
med fosfor. Derfor skal der ikke, i henhold til lovgivningen, stilles krav til fosforoverskud-
det på bedriften. 
 
Ingen arealer afvander til målsatte søer (se afsnit 8.2), og arealerne er jf. ansøgningen 
ikke drænede. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune finder ikke, at der i den konkrete sag er særlige forhold, som kan 
begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fos-
for til vandmiljøet. Bedriftens arealer er ikke hverken drænede, kuperede eller vandløbs-
nære og ligger ikke i opland til sårbare og målsatte søer. 
 

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

• 3150 Næringsrig sø 
• 3260 Vandløb  
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Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 
• Snæbel 
• Flodlampret 
• Bæklampret 
• Dyndsmerling 
• Odder 

 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H78 

• 1110 Sandbanke 

• 1130 Flodmunding 

• 1140 Vadeflade 

• 1150 Lagune 

• 1160 Bugt 

• 1170 Rev 

• 1310 Enårig strandengsvegetation 

• 1320 Vadegræssamfund 

• 1330 Strandeng 

• 2110 Forklit 

• 2120 Hvid klit 

• 2130 Grå/grøn klit 

• 2140 Klithede 

• 2160 Havtornklit 

• 2170 Grårisklit 

• 2180 Skovklit 

• 2190 Klitlavning 

 

• 2250 Enebærklit 

• 2310 Visse-indlandsklit 

• 2330 Græs-indlandsklit 

• 3130 Søbred med småurter 

• 3140 Kransnålalge-sø 

• 3150 Næringsrig sø 

• 3160 Brunvandet sø 

• 3260 Vandløb 

• 4010 Våd hede 

• 6210 Kalkoverdrev 

• 6230 Surt overdrev 

• 6410 Tidvis våd eng 

• 7150 Tørvelavning 

• 7230 Rigkær 

• 9190 Stilkege-krat 

• 91D0 Skovbevokset tørvemose 

 

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H78: 

• Havlampret 
• Bæklampret 
• Flodlampret 
• Stavsild 
• Laks 
• Snæbel 
• Marsvin 
• Odder 
• Gråsæl 
• Spættet sæl 

 
 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F63: 

• Mosehornugle 
• Rørdrum 
• Sortterne 
• Rørhøg 
• Hedehøg 

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 
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• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præste-
krave  

 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 

• Hvidklire 

• Rødben  

 

 
Flere af arterne og naturtyperne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder. 
F.eks. er snæbel i Vidåsystemet følsom overfor sandvandring og næringsberigelse af 
vandløbet, idet det kan medføre en skadelig effekt på dens gydepladser, hvis iltindholdet 
nedsættes og bunden belægges med et slam/sandlag.  
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø, kan medføre en hurtigere tilgro-
ning af Magisterkog og Rudbøl Sø sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet, 
hvilket giver dårligere leveforhold for bl.a. rørdrum (basisanalyse for H90 og forslag til 
Natura 2000 plan). 
Rudbøl sø er A1 målsat, der er en målsætning med skærpede krav, som anvendes, hvis 
særlige naturværdier ønskes bevaret. Målsætningen er ikke opfyldt ifølge regionplan 
2005-2016 og udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1. 
 
Basisanalysen for F63 Sønderådal siger, at vandkvaliteten i Sønderåen gennem de sene-
ste årtier er forbedret, og vandkvaliteten og næringsbelastning anses ikke for at være en 
trussel mod fuglene på udpegningsgrundlaget (Forslag til Natura 2000-plan, Sønder Ådal, 
område nr. 101). 
 
Arterne der er knyttet til det marine miljø i Vadehavet og de marine naturtyper kan for 
en stor dels vedkommende påvirkes negativt af øget næringsstofbelastning. Ifølge basis-
analysen for Natura 2000-området Vadehavet (2007) er udledning af kvælstof og fosfor 
er en trussel mod naturværdierne i Vadehavet, idet det som direkte eller afledt konse-
kvens har en lang række uønskede virkninger. Perioderne med næringsstofbegrænsning 
for planteplankton er fortsat meget korte, og der forekommer høje klorofylkoncentratio-
ner, masseopblomstring af planteplankton, samt store mængder eutrofieringsbetingede 
makroalger.  
 
Ifølge basisanalysen for H78 og F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at 
Vadehavet skal være et ”ikke næringsbelastet område” ikke opfyldt pga. de høje kvæl-
stofkoncentrationer. ”Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion 
af næringsbelastningen med 50 % for kvælstof og 80 % for fosfor i forhold til niveauet i 
begyndelsen af 1989-90, som oprindeligt fastlagt i vandmiljø-handlingsplanen. Dette mål 
er endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være 
nødvendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, natio-
nale og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbe-
lastning gennem en indsats overfor kilderne hertil” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 
2 (s. 37 og 39)). 
Ifølge hjemmesiden vandognatur.dk, under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadeha-
vet, beskrives de væsentligste trusler mod naturtyperne og arterne i området som væ-
rende bl.a. næringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding. 
I udkast til vandplan er tilstanden i Vadehavet angivet som moderat til dårlig, hvor Lister 
Dyb er angivet som ringe. Årsagen skyldes for højt indhold af klorofyl (næringsstoffer). 
For at opnå målopfyldelse kræves mindst at tilstanden er god. 
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En af forudsætningerne for beskyttelsesniveauet i husdyrloven er, at antallet af DE i op-
landet ikke er stigende (notat fra Miljøstyrelsen 15. december 2009). Udgangspunktet i 
husdyrloven er baseret på år 2005. 
 
Undersøgelser udført af Conterra viser, at der ikke er sket en signifikant stigning i antal-
let af DE i oplandet til hele Vadehavet i perioden fra 2001 til 2007.  
Derimod viser opgørelse i oplandet til Lister Dyb, som er den sydligste del af Vadehavet, 
som Vidåen afvander til, at antallet af DE i oplandet har været jævnt, signifikant stigende 
i perioden 2001-2008. 
 
Resultaterne fra Conterra viser, at antallet af DE er steget, dels i hele oplandet til Lister 
Dyb og dels i Aabenraa Kommune. Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i antallet 
af svin. 
I oplandet til Lister Dyb er antallet af DE fra 2001-2008 steget med 11 %, og i Aabenraa 
kommune er stigningen på 15,5 %. I Aabenraa Kommunes del af oplandet til Lister Dyb 
er antallet af svin steget med 69 % i samme periode. 
 
Det totale antal DE i Aabenraa Kommunes opland er steget med 6 % fra 2005 til og med 
2008, hvor 2008 ligger på samme niveau som 2007. 
 
I det vejledende notat fra Miljøministeriet om ”afskæringskriterier for udvaskning af ni-
trat til overfladevande ved vurdering af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven” fra 
24. juni 2010, fremgår det, at Styrelsen bl.a. bruger stigende antal DE i et opland som 
afskæringskriterie for om beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand skal skærpes. 
Styrelsen fastsætter her en skæringsdato, hvorfra husdyrtrykket ikke må være stigende. 
Denne dato er sat til 1. januar 2007. 
Conterra undersøgelsen viser ingen stigning i antal DE fra 2007 til 2008. Hvordan udvik-
lingen har været siden 2008 har kommunen ingen tal for, så det er usikkert om det kon-
kret er en stagnering fra 2007, eller om der forsat vil være en stigende udvikling i antal 
DE i opl. til Lister Dyb. 
 
Ifølge Habitatdirektivets artikel 6 og vejledningen til denne, skal kommunen sikre, at 
planer og projekter hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter i 
kumulation (dvs. i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra 
allerede vedtagne planer, som ikke er realiserede) kan have en negativ påvirkning på de 
arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare eller er til 
hindring, for at området kan opnå gunstig bevaringsstatus og en god tilstand. 
 
Aabenraa Kommune skal bemærke, at der jf. Miljømålsloven skal laves indsats- og hand-
leplaner for overfladevand, grundvand og Natura 2000 områder. 
Ved gennemførelse af den nødvendige indsats skal det sikres, at der opstår god natur- og 
miljøtilstand. I udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1 Kruså/Vidå og hovedopland 1.10 
Vadehavet forventes det, at tidsfristen for målopfyldelse udskydes til efter 2015 pga. 
usikkerhed og manglende viden. Fastlæggelse af indsatskrav udskydes derfor til Vand-
plan 2015. Der må dog ikke gives tilladelse til øget forurening, der kan være til hindring 
for opnåelse af god tilstand i vandmiljøet. 
 
Vurdering 
Kravene til N og P er overholdt med harmonikravet på 2,38 DE/ha (DE-reel), idet area-
lerne ikke afvander til et Natura 2000 område, der i hht. miljøstyrelsens kortværk udlø-
ser N- og P-klasser. 
 
Kan projektet i sig selv påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt pga. udvaskning af 
næringsstoffer? 
Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. I udkastet til vandplanen for 
Vadehavet er oplandet til Lister Dyb (Vidå og Brede Å) opgivet til i alt 162.400 ha (inkl. 
oplandet i Tyskland). Ejendommens udbringningsarealer udgør 268,26 ha. Dvs. at ud-
bringningsarealerne udgør ca. 0,165 % af det samlede opland til Lister Dyb. 



 

 

85

Ifølge tal fra udkast til vandplanen er den gennemsnitlige udledning til Lister Dyb (i peri-
oden 2001-2005) 1727 tons N/år og 70,4* tons P/år (*er oplyst af Miljøcenter Ribe).  
Fosfor udvaskningen fra Hesteløkken 5 er ukendt, da der pt. ikke findes modeller, der 
kan beregne denne udvaskning. Udledningen af nitrat fra Hesteløkken 5 er beregnet til 
16,7 tons pr. år (62,4 kgN/Ha* 268,26 Ha). Nitratudledningen fra Hesteløkken 5 udgør 
efter reduktion fra udbringningsarealer til recipienten i alt 0,23 % (16.739 kg N* 0,24 / 
1727.000 kg N *100%) af den samlede udledning til Lister Dyb. 
 
Det vurderes på den baggrund, at bedriften i sig selv ikke kan påvirke Natura 2000 
vandområdet væsentligt. 
 
Kan projektet i sammenhæng med andre projekter påvirke Natura 2000 områder væ-
sentligt pga. nitratudvaskning? 
Udbringningsarealerne til Hesteløkken 5 er beliggende i ”Opland til sårbare Natura 2000 
områder”, der ifølge basisanalyserne er overbelastet med næringsstoffer. Arealerne har 
et N-reduktionspotentiale på 76-100 % (ifølge www.miljoeportal.dk). 
Et højt N-reduktionspotentiale betyder, at en stor del af de nedsivende kvælstofforbindel-
ser omdannes til luftformigt kvælstof eller bindes i jorden, inden de når grundvand eller 
vandløb, forudsat at arealerne ikke er afvandede og drænede. Er arealerne afvandede 
og/eller drænede er nitratreduktionen væsentlig mindre og udvaskningen dermed større. 
 
Beregningerne i ansøgningssystemet viser, at Hesteløkken 5 i ansøgt drift årligt udleder 
ca. 103 kg N mindre end i nudrift. Det betyder, at den ansøgte drift ifølge beregningerne 
i ansøgningssystemet bidrager til en reduceret udledning af N til Lister Dyb i forhold til 
nudriften. Da Hesteløkken 5 udleder mindre N i ansøgt drift, vil den ansøgte drift ikke 
have en negativ effekt på Vadehavet og Hesteløkken 5 vil på baggrund af den reducerede 
udledning af N være med til at reducere den samlede udledning af N fra projekter i op-
landet til Natura 2000 området. 
 
Dermed er det Aabenraa Kommunes vurdering, at udvidelsen på Hesteløkken 5 ikke vil 
betyde en forringelse af Vadehavet eller de tilhørende habitat- og fuglebeskyttelsesområ-
der samt at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og be-
grænse udledningen af N. 
 
 

8.7 Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav 
(bilag 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 på 
www.naturdata.dk registreret stor vandsalamander og spidssnudet frø omkring projek-
tets udbredelsesområde. stor vandsalamander og spidssnudet frø er registreret (2008 
NOVANA) i vandhuller ved projektområdet. I sø på eng, er registreret spidssnudet frø og 
stor vandsalamander, i sø i mose 1 og 2 er registreret spidssnudet frø. 
 
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.  
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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). I praksis er samtlige vandhuller 
omgivet af §3 mose bræmmer. 
 
Kommunen vurderer, at dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer vil yde vandhuller-
ne beskyttelse mod næringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne 
skjul i den tid, yngelen forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af pro-
jektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse 
af bræmmer samt oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede 
vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. 
Bræmmer langs vandløb bruges af padder dels som spredningskorridorer og ledelinier 
mellem ynglesteder og dels som rasteområder udenfor yngletiden. Beskyttede vandløb 
skal derfor være omgivet af 2 meter udyrkede bræmmer for at sikre vandløbet som 
spredningskorridor og rasteområde for områdets padder og andre dyrearter. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Det er muligt at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre 
dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
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. 
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Det vurderes at markfirben lever på flere af de besigtigede områder (se kap 7.2). Trusler 
mod arten er næringsberigelse af levesteder, der medfører øget tilgroning og tættere 
vegetation, der forringer yngle og rastemulighederne for markfirben. 
 
Hasselmus. Hasselmusen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Hasselmu-
sens levesteder er knyttet til en lagdelt og forskelligartet løvskov, rig på frø- og frugt-
sætning med en mangfoldig underskov bestående af forskellige urter og bærbuske. Has-
selmusen kræver stabile og uforstyrrede levesteder, og i Aabenraa Kommune er der kun 
registreret en bestand i Søgård Skov. Det kan dog ikke helt udelukkes at projektområdet 
omfatter hasselmusens udbredelsesområde, idet der er ca. 2,5 km til dens registrerede 
udbredelsesområde.  
 
Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule træer i nærheden af skov. 
Fourageringsområderne er artsafhængige og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermu-
sene æder insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer på in-
sekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller 
levende hegn. 
 
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med bag-
grund i at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og 
eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der 
ikke vil være negative påvirkninger. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og 
søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa 
Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet vil være velegnede som 
levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
Grøn mosaikguldsmed. I Sønderjylland forekommer den lokalt bl.a. ved kanaler i Tøn-
dermarsken og omkring Tinglev Sø. Arten yngler kun i søer, damme og kanaler med fo-
rekomst af krebseklo i to meget forskellige typer af natur: 
 

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

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

Hunnen lægger æggene ved indboring i blade af krebseklo. 

Trusler imod arten er næringsberigelse og sløjfning af vandhuller, udsætning og fodring 
af fisk samt vandstandssænkning. 
 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne 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. 
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Grøn mosaikguldsmed er ligeledes fredet og rødlistet som næsten truet i Danmark jf. 
revision af rødlisten i 2003-2008.  
 
Vurdering 
Aabenraa 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 udspredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlig-
hed forekommer i området. De registrerede spidssnudet frø og stor vandsalamander, er 
fundet i vandhuller der ikke støder op til arealer (se kap 7.2). 
 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene i afsnit 8.2 overholdes, at drif-
ten af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke æn-
dres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for 
padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der 
kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i for-
bindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter eller andre fredede eller 
rødlistede arter. 
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9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik 
(BAT)/renere teknologi 

Redegørelse 
Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder 
renere teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet4, 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 ændring5. 
 
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-
relsen6. 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.  
 

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

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

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

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

 
Redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af, om de teknologier, der er 
valgt inden for de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT. Gennemgangen skal 
omfatte både de eksisterende og nye dele af anlægget. Redegørelsen skal endvidere in-
deholde et resumé af de væsentligste eventuelle alternativer, som ansøger har under-
søgt. I den forbindelse skal det begrundes, hvorfor der eventuelt er fravalgt løsninger, 
der er miljømæssigt bedre. Såfremt der i en eksisterende stald ikke anvendes bedst til-
gængelige staldteknologier, skal der redegøres for, hvornår stalden vil blive renoveret, 
således at den kommer til at leve op til niveauet for bedste tilgængelige staldsystem.  
  
Når det gælder svine- og fjerkræbrug skal redegørelsen på alle de nævnte 6 områder 
relateres til de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens referencedokument om 
BAT vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli 20037. F.eks. under foder-
teknologier angiver BREF-dokumentet, at fasefodring og fytasetilsætning betegnes som 
bedste tilgængelige teknik. Såfremt der ikke anvendes disse fodringsteknikker, skal det 
begrundes. 
 
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er udarbejdet et BREF-
dokument, der svarer til BREF-dokumentet vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduk-
tion af den grund, at kvæg ikke er listet i IPPC-direktivets artikel 6.6. Det fremgår af 
husdyrbruglovens § 19 og § 23, at Aabenraa Kommune ved vurderingen af en ansøgning 
om godkendelse efter § 12 skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foran-
staltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste til-
gængelige teknik og varetage hensyn til anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 
Da der i husdyrbrugloven således ikke skelnes mellem dyrearter, skal der redegøres for 
anvendelse af BAT på alle husdyrbrug uanset dyreart. 
  

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

BAT områder Redegørelse og vurdering  

Staldindretning Afsnit 2.3 og 5.1 

Ventilation Afsnit 2.3 og 5.2 

Foder Afsnit 2.3 og 5.3 

Rengøring af stald Afsnit 2.3 og 5.5 

Forbrug af vand og energi Afsnit 2.3 og 5.6 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1+5.3+6.4+6.6 

Spildevand Afsnit 2.3 og 5.7 

Kemikalier, medicin og affald Afsnit 2.3, 5.8 og 5.9 

Olie Afsnit 2.3 og 5.10 

Driftsforstyrrelse og uheld Afsnit 2.3 og 5.11 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning Afsnit 2.4 og Kap. 6 

Management Se nedenstående 

 
Management 

Der lægges stor vægt på godt management og god staldhygiejne. Ved at strø godt i sen-
gebåsene og give rigeligt med strøelse ved dyr på dybstrøelse, skabes et tilpas miljø ved 
dyrene. Fremadrettet skrabes spalterne 12 gange i døgnet.  

 

Ansøger har sundhedsrådgivning med sin dyrlæge 1 gang ugentligt, for at optimere ma-
nagement og sundhed i besætningen. 

 

Der føres journal over forbrug af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i 
form af mark- og gødningsplan, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæ-
sons udbringning.  

 

Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, men energifor-
brug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. 
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Der er ikke udarbejdet egentlige planer for reparation og vedligehold. Der foretages dag-
lige tjek og løbende service på anlæggene. 

 

Der er udover ansøger ansat 4 medarbejdere på bedriften. Der er ikke udarbejdet ud-
dannelses- og træningsprogrammer for ansatte, bortset fra den yngste, der er på land-
brugsskole. De ansatte kommer dog med på relevante kurser og deltager i relevante mø-
der i landboforeningerne. De ansatte vil dog få en grundig oplæring/uddannelse, såfremt 
der indkøbes nye maskiner eller anvendes ny teknik på ejendommen. Som et eksempel 
kan nævnes, at den ansatte i dette tilfælde vil får uddannelse i, hvordan malkerobotter 
og separationsanlægget virker. De ansatte vil ligeledes få introduktion (uddannelse) til 
beredskabsplanen. 

 

I forbindelse med at der etableres et separationsanlæg på ejendommen vil management 
ændre sig i forhold til den nuværende drift, da separationsanlægget vil kræve nye proce-
durer og arbejdsrutiner, om end anlægget stort set passer sig selv. Dog vil opstart af 
anlægget tage ca. 20 min pr. gang. Anlægget har en kapacitet på ca. 5-6 m3 pr. time, 
dvs. anlægget skal køre omkring 193 timer om måneden, når dyreholdet er oppe på det 
ansøgte.  

 

I forbindelse med at besætningsstørrelsen overstiger 500 DE, skal besætningen være 
tilknyttet sundhedsrådgivning og der skal ligeledes udarbejdes en smittebeskyttelses-
plan, jf. bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 DE. 

 

Der tages analyser af grovfoderet, når det er lagt i stak. Ud fra analyserne sammensæt-
ter og afstemmer fodringskonsulenten foderplanerne. 

 

Gyllen udbringes så vidt muligt ikke på søndage og helligdage, og der køres så vidt mulig 
ikke op til beboelsesejendomme på lørdage. 

 

BAT indenfor kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der tilsvarer 
referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion. På baggrund af ovenstående vurderes det, at ansøger bruger 
BAT indenfor management. 

 
Vurdering 
Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe 
mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendel-
sen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tabene til omgivelserne 
bliver så små som muligt under hensyntagen til produktionens lønsomhed. 
 
I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og 
udkørsel, således at omgivelserne i øvrigt påvirkes mindst muligt. Det er på baggrund af 
den beskrevne drift vurderet at det ansøgte projekt lever op til dette. 
 
Det er på ovenstående baggrund kommunens vurdering, at der med de valgte løsninger 
for ombygninger, udvidelser, samt fremtidig drift, er truffet de nødvendige foranstaltnin-
ger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik. 
 
Miljøgodkendelsen er meddelt på grundlag af, at de oplyste teknikker bringes i anvendel-
se. På den baggrund bør husdyrbruget til enhver tid kunne redegøre for, at dette grund-
lag er til stede. Der stilles derfor vilkår om, at virksomheden – på tilsynsmyndighedens 
anmodning - skal redegøre for, at husdyrbrugets anlæg og drift er i overensstemmelse 
med de oplyste teknikker. Tilsynsmyndigheden kan stille krav til, i hvilken form redegø-
relsen skal leveres, herunder f.eks. procedurebeskrivelser, driftsregistreringer, regn-
skabsforhold mv. 
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10 Alternative muligheder og 0-alternativet  
 
Ansøgningen beskriver dels de miljømæssige konsekvenser af produktionen, dels forskel-
len i miljøpåvirkning mellem den ansøgte produktion og den produktion, der kan opret-
holdes, hvis der ikke meddeles tilladelse til produktionsændringen. 
 
Ønsket om produktionsændringen er begrundet i behovet for tilpasning til strukturudvik-
lingen i landbruget. Stigende priser på råvarer samt bortfald af tilskud medfører et behov 
for yderligere rationalisering og effektivisering, herunder øget specialisering og en større 
produktion. Udvidelsen er dermed baseret på, at bedriften fortsat skal være konkurren-
cedygtig, tidssvarende og fastholde beskæftigelsen. 
 
Såfremt der ikke opnås miljøgodkendelse af den ønskede produktionsændring, vil ansø-
ger stå med en ejendom, der ikke er optimal for vedkommende. Det være sig økono-
misk, men også med henblik på systematisering og optimering af arbejdsrutiner. Det vil 
betyde, at ansøger på sigt vil være mindre motiveret for at investere i anlægget, hvilket 
kan betyde forringelser for miljøet og dyrevelfærd. En sådan nedslidningsstrategi vil på 
sigt kunne medføre, at ejendommen afhændes. Det vil betyde tab af arbejdspladser på 
ejendommen og i følgeindustrierne samt bidrage til en yderligere affolkning af landdi-
strikterne. 
 
Med miljøgodkendelsen vil det for ansøger være muligt at opnå en større rationalisering i 
arbejdsgangen, hvilket vil medføre, at det daglige arbejde udføres på den mest optimale 
måde. Dette vil endvidere sikre, at ansøger får større mulighed for at tiltrække kvalifice-
ret arbejdskraft, der kan være med til at aflaste ansøger i det daglige og sikre, at ansø-
ger opnår mere tid til driftsledelse, når der sker en aflastning i det mere manuelle arbej-
de.  
 
Udvidelsen af dyreholdet sker primært i eksisterende bygninger, men der skal dog byg-
ges staldbygninger i forbindelse med projektet. Placeringen af den nye plansilo sikrer, at 
den ligger i forbindelse med de eksisterende plansiloer og ikke for langt fra gyllebeholde-
ren. Placeringen er logistisk den bedste vel vidende, at en del af den planlagte plansilo 
ligger i område, der er udpeget som lavbundsareal.  
 
Den nye bygning til ungdyr er erhvervsmæssig nødvendig for at sikre en høj velfærd og 
fremtidssikre produktionen. Etableringen sker på baggrund af en utidssvarende stald fra 
1950’erne, der oprindeligt var opført som svinestald, men efter flere ombygninger nu er i 
brug som ungdyrstald. Dens indretning er upraktisk fremadrettet, da det fx ikke er muligt 
at skrabe spaltearealerne. Ansøger ønsker derfor at fjerne bygningen og erstatte den 
med en større og mere tidssvarende bygning, hvor der kan tages højde for nye miljø- og 
velfærdskrav. Placeringen vil være parallelt med den eksisterende kostald. Placeringen 
sikrer, at stalden på lang sigt vil kunne udvides mod øst, hvorfor der er hvis fremtidssik-
ring i placeringen. Logistisk er placeringen også velvalgt, da det er tæt på kostalden samt 
tilkørselsveje. 
 
Derudover er det ønsket at etablere en servicebygning til ejendommen. Dette er for at 
have et kontor, hvorfra produktionen kan overmåges elektronisk, men også for at have 
mandskabsfaciliteter i forbindelse med produktionen. Der haves ikke fællesfaciliteter på 
nuværende tidspunkt.   
 
Der skal ligeledes etableres et separationsanlæg på ejendommen. Ansøger er af den op-
fattelse, at denne løsning er billigere end køb og leje af arealer og mere stabil end gylle-
aftaler. Det er ansøgers ønske, at fibermassen afsættes til biogas. 
 
Det valgte dyrehold matcher arealerne når der separeres, hvilken er den primære grund 
til dyreholdets størrelse. På den måde sikrer ansøger den størst mulige bæredygtige hel-
hedsløsning. 
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Hvad angår ophør af driften af husdyrbruget vil der blive sikret, at de nødvendige foran-
staltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage i tilfreds-
stillende tilstand.  
 
Gyllekanaler tømmes. Gyllebeholdere vil ligeledes blive tømt medmindre de udlejes. 
Såfremt der på ophørstidspunktet måtte være gyllebeholdere, der er opført uden tilknyt-
ning til det hidtidige bebyggelsesareal, vil gyllebeholderen blive fjernet, når den ikke 
længere er i drift. 
 
Evt. overskudsfoder vil blive afhændet til destruktion. 
 
Evt. fjernelse af bygninger vil foregå efter retningslinjer om sortering af byggeaffald. 
 
Forurenende dele på malkeanlæg fjernes, herunder kemikalier til desinfektion og vask. 
Olie/spildeolie fra pumper fjernes. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ovenstående tiltag er tilstrækkelige til at undgå foru-
reningsfare og til at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for ek-
sempelvis rotter. Endvidere vurderes det, at disse tiltag vil sikre, at ejendommen ikke 
kommer til at fremstå som et øde og forladt element i landskabet. 

Der stilles vilkår som skal sikre, at der ved ophør af driften træffes de nødvendige foran-
staltninger for at undgå forureningsfare.  
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Der føres ingen skriftlig opgørelse over egenkontrol. Ejendommen leverer mælk til Arla 
og følger derfor Arlagårdens retningslinier. Ejendommen får ca. hvert tredje år besøg fra 
Arlagården. Hver anden dag kommer der en oversigt fra mejeriet over den leverede 
mælks kvalitet. På denne måde holdes besætningens sundhed overvåget, og ansøger har 
ligeledes sundhedsrådgivning med sin dyrlæge 1 gang ugentligt. 
 
I forbindelse med at besætningsstørrelsen overstiger 500 DE, skal besætningen være 
tilknyttet sundhedsrådgivning og der skal ligeledes udarbejdes en smittebeskyttelses-
plan, jf. Bek. Om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 DE. 
 
Denne smittebeskyttelsesplan omhandle følgende elementer: 

1) Besætningens geografiske beliggenhed i forhold til andre besætninger. 
2) Afgrænsning af besætningsområdet, herunder udendørsarealer. 
3) Tilførsel af dyr, foder, strøelse, sæd, medicin, redskaber mv. til besætningen. 
4) Personers adgang til og i besætningen. 
5) Forebyggelse og sikring mod rotter, mus, fugle og insekter og bekæmpelse i for-

nødent omfang. 
6) Afgang af dyr til levebrug, slagtning eller destruktion, bortskaffelse af urin, gød-

ning, produkter, redskaber mv. 
7) Kritiske punkter i smittebeskyttelsen af besætningen, herunder særlige forhold ved 

udendørsproduktion. 
8) Hvilke krav, der stilles til smittebeskyttelse og sundhedsovervågning i leverandør-

besætninger. 
9) Dokumentation for smittebeskyttelsesprocedurer, herunder for besøgende og 

sundhedsstatus for leverandørbesætninger og indkøbte dyr mv. 
 
Derudover skal der i forbindelse med tilladelse af en husdyrproduktion der overskrider 
750 DE. Om husdyrhold og arealkrav overholdes visse krav til dyrevelfærd mm. Der for-
ventes at være følgende krav: 

1) Krav om skriftlig fortegnelse over personer, der deltager i dyrenes pasning på be-
driften med angivelse af de pågældendes uddannelses- og kvalifikationsmæssige 
baggrund,  

2) Krav om udpegning af en besætningsansvarlig, der opfylder en række betingelser, 
og som fører dagligt tilsyn med besætningen,  

3) Krav om mindst ét årligt tilsyn foretaget af en dyrlæge, der ikke er den sædvanlige 
besætningsdyrlæge,  

4) Krav om oplysning af navnet på den kontrollerende dyrlæge  

Med robotter kan køernes sundhed overvåges, energiforbrug osv. kan kontrolleres vha. 
lister, afhængigt af hvad malkerobotten er programmeret til at tage prøver for. Edb er et 
vigtigt redskab der anvendes dagligt til overvågning af malkekvægsbesætningen og drif-
ten – der vil dog stadig laves ydelseskontrol 11 gange årligt. 
 
Opstår der problemer i forbindelse med malkningen, kommer der automatisk en alarm-
meddelelse til ansøgers mobiltelefon, og systemet er indrettet så alarmen fortæller hvad 
der er galt. 
 
Der føres journal over placering af markstakke, hvis der bliver behov for at lægge hus-
dyrgødning eller foder i markstak. Det tilstræbes dog at dybstrøelsen køres direkte ud og 
nedpløjes umiddelbart herefter. Det tilstræbes ligeledes at alt grovfoder opbevares i 
plansiloanlægget. 
 
Der tages analyser af grovfoderet, når det er lagt i stak. Ud fra analyserne sammensæt-
ter og afstemmer fodringskonsulenten foderplanerne. 
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Der laves mark- gødningsplan årligt, og ud fra denne laves en sprøjteplan, hvor mængde 
og type af pesticid der anvendes/anbefales bliver noteret. Når behandlingerne er foreta-
get, noteres dette i en journal. 
 
Ved det daglige opsyn og fastlagte rutiner, overvåges dyr, anlæg og diverse installationer 
og andet materiel. Slidte dele repareres eller udskiftes løbende. Det tilstræbes at udskifte 
dele på anlæg og maskiner med nyere dele der hører under betegnelsen BAT (bedre til-
gængelig teknik), såfremt udskiftningen kan ske uden supplerende miljøgodkendelse. 
Maskinparken holdes endvidere med service, reparationer samt evt. udskiftninger efter 
behov. 
 
Herudover er der en række andre faste procedurer: 
 

• Ved pumpning af gylle tjekkes først om der er plads. 
• Der er sundhedsrådgivning af besætningen ugentligt, der er med til at forøge 

sundheden i besætningen og dermed er der færre døde dyr. 
• Autoriseret elinstallatør laver eftersyn på ejendommens el-installationer hvert 5. 

år. 
• Gyllepumpning overvåges. 
• Brandslukkere kontrolleres efter forskrifterne. 
• Serviceeftersyn på maskiner, separationsanlæg og malkerobotter overholdes.  
• Slid på gummiskrabere kontrolleres jævnligt.  
• Årligt eftersyn af mælkekøleanlægget af MK teknik i Bylderup Bov www.mk-

teknik.dk 
 
Ansøger har ingen yderligere forslag til egenkontrol.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der skal føres en vis form for egenkontrol. Disse vilkår 
har til hensigt at dokumentere, at bedriften drives i overensstemmelse med forudsætnin-
gerne for godkendelsen og overholder godkendelsens vilkår. 
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13  Klagevejledning 
Miljøgodkendelse er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 af lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør 
af lovens § 76 påklages til Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, Planta-
gevej 4, 6330 Padborg eller til post@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender umiddel-
bart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt onsdag den 13. oktober 2010 i Lokal - Bladet Budstik-
ken, Aabenraa. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag 
den 10. november 2010 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for 
klagefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at en klage over denne § 12 miljøgodkendelse ikke har 
opsættende virkning jf. § 81, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

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

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

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

• Ansøger Peder Dalgas Nissen, Hesteløkken 5 A, 6340 Kruså* 
• Beboere Hesteløkken 5 A, Morten Kessler Petersen, Marie Hvid Nissen, Dennis 

Fredslund Christensen og Gitte Hvid Nissen, Hesteløkken 5A, 6340 Kruså* 
• Beboer Hesteløkken 5 B Thomas Nissen, Hesteløkken 5B, 6340 Kruså* 

 
 
Nabo inden for konsekvensområdet: 

• Iwer Schmidt Mørck og Kamilla Mørck, Gejlåvej 16, 6340 Kruså* 
• Frank Astrup og Maja Solveig Irene Astrup, Hesteløkken 2, 6340 Kruså* 
• Johanne Dalgas Nissen, Hesteløkken 3, 6340 Kruså* 
• Henning H Manø og Else Manø, Hesteløkken 4, 6340 Kruså* 
• Jette og Michael Eichner, Hesteløkken 7, 6340 Kruså* 
• Margit Østergaard Johannsen og Henry Johannsen, Hesteløkken 9, 6340 Kruså* 
• Syd Energi Net A/S, Ravnevej 12, 6705 Esbjerg.* 

 
Bortforpagter : 
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• Henrik og Dorthe Fredslund, Gejlåvej 6, 6340 Kruså (11,12 ha.)* 
• Hans Jacob Larsen, Arrehøj 9, 6340 Kruså (44,16 ha.)* 
• Svend Gunnar Carstensen, Stoltelundvej 50, 6330 Padborg (17,78)* 

 
• Miljørådgiver Morten Bentzon Hansen, LandboSyd, Peberlyk, 6200 Aabenraa 

email: mbh@landbosyd.dk* 
• Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, post@rib.mim.dk* 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk * 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk*  
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: aabenraa@dn.dk* 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk* 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk* 
• Det økologiske Råd, 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. 
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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 2 godkendelse, skemanr. 9118, version 12, genereret 

den 14. september 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 14. sep-
tember 2010 
1.1. Oplysningsskema til www.husdyrgodkendelse.dk /forslag til miljøgodkendelse 
1.2. Situationsplan med bygningsplacering og afløbsplan  
1.3. Situationsplan med afløbsplan for gylle 
1.4. Situationsplan med oplag af olie, kemikalier og placering af døde dyr 
1.5. Situationsplan med lys, ventilation og kompressor 
1.6. Beredskabsplan  
1.7. Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet 
1.8. Udbringningsarealer og transportruter 
1.9. Økonomiske beregninger på stald 1.1.1 
1.10. Økonomiske beregninger på stald 1.1.2 og 1.1.3 
1.11. Opfyldelse af ammoniakniveau 
1.12. Situationsplan med placering af separationsanlæg 
1.13. Fuldmagt 

 
 
2. Konsekvensområde for lugt 556,5 m 
 
 
3. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse af  21. august 2010 fra DN – Aabenraa 

Afdeling 
 
 
4. 4 A: Bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse af 3. september 2010 fra Det øko-

logiske råd 
4 B: Aabenraa kommunes kommentarer til Det økologiske råds bemærkninger 

 
 
























































































































































































































































































