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Datablad 
Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget  ”Ny Østerholm I/S” på Flens-

borgvej 80, 6360 Tinglev. Miljøgodkendelse meddeles i medfør 
af § 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med sene-
re ændringer. 

 
Godkendelsesdato: Den 22. september 2010 
 
Ansøger: Herman Haico Klein Wassink og Albert Klein Wassink, Ny 

Østerholm I/S, Flensborgvej 80, 6360 Tinglev 
 
Telefonnr.:  98225630 
 
Mobilnummer: 98225630 
 
E-mail:  inakleinwassink@hotmail.com 
 
Ejer af ejendommen: Herman Haico Klein Wassink og Albert Klein Wassink, Ny 

Østerholm I/S, Flensborgvej 80, 6360 Tinglev 
 
Kontaktperson: Herman Haico Klein Wassink og Albert Klein Wassink, Ny 

Østerholm I/S, Flensborgvej 80, 6360 Tinglev  
 
Husdyrbrugets navn:  Ny Østerholm I/S 
 
Ejendomsnr.: 5800013880 
 
Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr. 181, Jyndevad, Burkal 
 
CVR nr.:  29645191 
 
CVR/p nr.:  1001311195 
 
CHRnr.:  49694 
 
Biaktiviteter:  - 
 
Andre ejendomme: Ansøger ejer eller driver ikke andre ejendomme 
 
Miljørådgiver: Jens Good, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa. Tlf.: 

74365073, mobil: 21257492. jcg@landbosyd.dk 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
   
Sagsbehandler, miljø: Elisabeth Falk, ekstern konsulent 
 
Kvalitetssikring, miljø: Susanne Niman Jensen, Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, natur: Elisabeth Falk, ekstern konsulent 
 
Kvalitetssikring, natur: Birgitte Myrtue, Aabenraa Kommune 
 
Sagsnr:  09/1080 dok. 86 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Herman Haico Klein Wassink og Albert Klein Wassink har ansøgt om miljøgodkendelse til 
udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen ” Ny Østerholm I/S ” beliggende Flens-
borgvej 80, 6360 tinglev. Ansøgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens 
elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtge-
ner, overholdelse af afstand og ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller 
kommunen kan ændre.  
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 22. december 2008, seneste revision af ansøgning 
er med skema nr. 10896, version 5 indsendt til Aabenraa Kommune den 22. juli 2010 og 
udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk samme dag. Ansøgningen fremgår af bilag 1. 
Der er yderligere indsendt en ansøgning til udvidelsen i etape 1. Den har skemanr. 
20019, version 2, der er indsendt til kommunen den 2. September 2010. Den er vedlagt 
som bilag 1.8. 
 
Husdyrbruget har tidligere være VVM-screenet i 2004. Den har ikke tidligere været miljø-
godkendt, da den efter dagældende lovgivning lå under størrelseskriteriet for miljøgod-
kendelse. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i køer, kvier, småkalve og tyrekalve. 
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2009 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 249,6 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
398 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 290,76 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 467,84 dyreenheder (nye DE). 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: 
 

• en tilbygning til eksisterende kostald på 1200 m2 (ca. 30 m x 40 m). Etape 2 
• en goldkostald på 370 m2 (ca. 22 m x 17 m). Etape 1 
• en gyllebeholder på 3000 m3 . Etape 1 
• Fast overdækning på ny gyllebeholder. Etape 1 
• en plansilo på 500 m2  (ca. 10 m x 50 m). Etape 2 
• en betonplads på 150 m2 med fast bund og afløb til fast gødning fra småkalve, 

som bruges til flydelag i gyllebeholdere. Etape 1 
 

Bygge- og anlægsarbejdet forventes at starte i foråret 2011 og afsluttes i 2015. Umid-
delbart efter byggeriets afslutning indsættes der dyr i staldene. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Kvægbruget på Flensborgvej 80 udvider fra de nuværende 177 køer, 98 kvier/stude (6 – 
28 mdr.), småkalve (0 – 6 mdr.). svarende til 290,76 DE til 266 køer, 198 kvier (6 – 28 
mdr.), 50 småkalve (0 – 6 mdr.) og 0 tyrekalve (0 – 0,5 mdr.) svarende til 467,83 DE. 
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Der afgives 171,14 DE kvæggylle til andre bedrifter, og tilføres 8 DE i svinegylle fra an-
dre bedrifter. Der hører i alt 204,37 ha udbringningsarealer til produktionen, heraf 71,85 
ha af udbringningsarealer i form af gylleaftaler.  
Der er ikke krav om § 16 godkendelser til gylleaftalearealerne. Alle udbringningsarealer-
ne ligger indenfor ca. 5 km af St. Jyndevad og Ll. Jyndevad, og fremgår af kortbilaget. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der bliver etableret en tilbygning til eksisterende kostald på ca. 1200 m2, og en tilbyg-
ning på eksisterende maskinhus på ca. 370 m2 , som placeres syd for eksisterende pro-
duktionsanlæg. Byggestilen og byggemateriale bliver den samme stil som eksisterende 
staldanlæg.  
Nye anlæg opfyldes alle afstandskrav, og ligger udenfor diverse bygge- og beskyttelsesli-
nier. 
Hele produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. 
 
Landskabelige værdier 
De nye anlæg på Flensborgvej 80 kun vil få en begrænset landskabelig virkning; ny 
staldafsnit til køer er en forlængelse af eksisterende stald, og ny dybstrøelsesafdeling til 
goldkøer er en tilbygning til eksisterende maskinhus. Ny gyllebeholder på 3000 m3 ligger 
på mark med læhegn, og i forlængelse af tre eksisterende gyllebeholdere. Ny ensilagesilo 
ligger i forlængelse af eksisterende ensilagesiloer. Der er langt til nærmeste nabo, og alle 
nye anlæg ligger mod syd i forhold til eksisterende bygningsmasse, og vil kun være svagt 
synlige, eller ikke synlige, fra Flensborgvej. 
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde, og der etableres en tilbygning til ko-
stald og maskinhus, som placeres længere væk fra nærmeste nabo uden landbrugspligt, 
og længere væk fra St. Jyndevad, hvorfor denne ifølge beregningerne ikke medfører for-
øgede lugtgener for naboerne. Nærmeste nabo, som ikke er en landbrugsbedrift, ligger 
ca. 430 meter fra  kostalden, og den beregnede geneafstand for lugt er 96 meter.  
Der ligger ingen byzone, sommerhusområde eller lokalplans udpegede boligområder in-
den for 1000 m fra produktionen. 
 
Ved levering af foder, og lagring af grovfoder, kan der forekommer støv, men det vurde-
res, at det ikke giver gener udenfor husdyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med malkning, blanding af foder og ved indblæs-
ning af foder i siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen.  
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 914 
til 1184 årligt.  
 
Idet hovedparten af transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget 
område vurderes, at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væ-
sentlige gener. Dog passeres St. Jyndevad og Ll. Jyndevad, når gylle skal transporteres 
til udbringningsarealer mod vest, og Aabenraa Kommune opfordre til, at gylletransport 
foregår på hverdage mellem kl. 8 og 18. 
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om 
miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af 1000 m fra anlægget.  
Der er en højmose (hængesæk) ca. 780 m sydvest for anlæg. Denne højmose er et sær-
ligt tilfælde, og med afskæringskriterier svarende til bufferzone II ift anlæg. Dvs. at mer-
depositionen højst må være 0,3 kg N/ha/år, da der er mere end én anden ejendom med 
75 DE i samme bufferzone. Merdeposition er beregnet til 0,04 kg N/ha/år. 
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Det nærmeste Natura 2000 område er Sønder Ådal, som ligger ca.120 meter nord for ny 
tilbygning til kostald. Sønder Ådal indeholder næringsstofrige naturtyper, og udløser ikke 
bufferzoner. Sønder Ådal er et vigtigt fuglebeskyttelsesområde. 
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor, viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt 
fosforoverskud er overholdt. Det gør sig ligeledes gældende for kravene til nitratudvask-
ning til overfladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er beliggende uden for om-
råder, der er sårbare for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen til overfla-
devand beregnet til 15,95 kg N/ha efter reduktion. En del af udbringningsarealerne er 
beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde. Her viser beregningerne, at udvaskningen 
er under 50 mg nitrat pr. liter (47 mg nitrat pr. liter). 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, vurderes som væ-
rende ikke væsentlige. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Flensborgvej 80 opfylder BAT vedr. staldindretning, foder, forbrug af vand og energi, 
reduktion af ammoniakemission, affald, nødfremgangsmåde, opbevaring/behandling af 
husdyrgødning, udbringning af husdyrgødning, reduktion af udvaskning af nitrat, fosfor-
overskud og udledning af fosfor, og management. 
 
Flensborgvej 80 opfylder beregnet BAT-krav ved at: 

• Indsætte robotskrabere i eksisterende kostald og tilbygning til kostald hos både 
køer og kvier i sengebåse 

• Etablere fast overdækning på ny gyllebeholder 
 
BAT-fodring opfyldes ved fasefodring, idet der blandes forskellige blandinger til forskelli-
ge dyregrupper, og de malkende køer får tildelt kraftfoder på individuelt niveau ud fra 
deres behov. 
 
Alternative løsninger 
Ansøger ejer ikke andre ejendomme, hvor produktionen alternativt kan placeres. 
Udvidelsen på Flensborgvej 80 sker i eksisterende bygninger, og i tilbygning til eksiste-
rende byggeri. Dermed bibeholdes de eksisterende byggelinier, og byggeriet holdes på et 
økonomisk realistisk niveau, hvor bl.a. malkestald og opsamlingsplads i eksisterende 
stald ”genbruges”.  
Tilbygning og ny gyllebeholder kan ikke placeres mod nord, hvor ejendommen er af-
grænset af Flensborgvej. Mod øst og vest er ejendomme afgrænset af naboskel. 
Derfor er tilbygninger og ny gyllebeholder placeret mod syd, hvor Flenborgvej 80´s egne 
arealer ligger. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse 
af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter ud-
videlsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene 
i denne miljøgodkendelse overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte ændring/etablering/ 
udvidelse af husdyrbruget Flensborgvej 80. 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret den 17. Juni 2009 i Aa-
benraa Ugeavis, Aabenraa for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt ind-
drage denne i beslutningsprocessen. 
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Den 30. Juni 2009 modtog Aabenraa Kommune henvendelse fra Sietske Klompmaker, 
Flensborgvej 88, 6360 Tinglev angående anmodning om at få tilsendt udkast til miljø-
godkendelse. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev den 4. juni 2010 orienteret om an-
søgningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 4. august 2010 sendt i 
høring hos ansøger, naboer og andre berørte, samt til andre, som har anmodet herom. 
Høringsberettigede fremgår af afsnit 13 Klagevejledning. Der var en frist på 6 uger til 
afgivelse af bemærkninger. 
 
Den 21. august 2010 modtag Aabenraa Kommune bemærkninger fraDN – Aabenraa Af-
deling. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 3. Bemærkningerne gav ikke anledning til 
ændringer i miljøgodkendelsen. 
 
Aabenraa kommune blev i høringsperioden opmærksom på, at etape 1 ikke var beregnet. 
Derfor er der i høringsperioden indkommet en ansøgning på etape 1, og miljøgodkendel-
sen er tilrettet i de relevante afsnit. Ansøgningen på etape 1 er vedlagt som bilag 1.8 
 
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 miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Flensborgvej 
80, 6360 Tinglev. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

•  266 årskøer 92341 kg mælk 
• 198 kvier (6-28 mdr.) 
• 50 småkalve (0-6 mdr.) 

 
Svarende til 467,83 DE. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 
 

• en tilbygning til eksisterende kostald på 1200 m2 (ca. 30 m x 40 m). Etape 2 
• en goldkostald på 370 m2 (ca. 22 m x 17 m). Etape 1 
• en gyllebeholder på 3000 m3 . Etape 1 
• fast overdækning på ny gyllebeholder. Etape 1 
• en plansilo på 500 m2  (ca. 10 m x 50 m). Etape 2 
• en betonplads på 150 m2 med fast bund og afløb, til fast gødning fra småkalve 

(gødningen bruges som flydelag i gyllebeholdere). Etape 1 
 
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 Flensborg-
vej 80, 6360 Tinglev. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

                                                 
1 9234 kg mælk svarer til normen. Dvs. beregning af DE er sket ud fra norm 
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• 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 22. 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. 10896, version 5, genereret den 22. juli 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 22. juli 2010 og med de vilkår, der frem-
går af miljøgodkendelsen. 

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

 
Gyldighed  

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

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
 
Placering i landskabet 
 

4. Den nye tilbygning til kostald (1.1.5), goldkostald (1.1.4), gyllebeholder 
(1.1.10), plansilo til ensilage og betonareal med afløb til fast gødning, skal 
opføres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i ansøgnin-
gen. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  
 

5.  
Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må på 
årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel - dog med mulighed for 
fleksibilitet som angivet i vilkår 6.  
Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 
2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreen-
heder, husdyrgødning, ensilage m.v.  
Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder.  

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder Antal dyr DE 

1.1.1 Køer, stor race 
Sengestald m. spal-
ter (bagskyl) med 

skrabere 
 210 280,26 

1.1.1 Kvier, stor race 
Sengestald m. spal-
ter (bagskyl) med 

skrabere 

12 mdr. – 28 
mdr. (til 
kælvning) 

115 64,26 
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1.1.2 Kvier, stor race Sengestald m. spal-
ter (bagskyll)  

6 mdr. – 12 
mdr. (til 
kælvning) 

53 19,81 

1.1.3 
Småkalve, stor 
race 

Dybstrøelse, hele 
arealet 0-6 mdr. 50 13,51 

1.1.3 Køer, stor race 
Dybstrøelse, hele 

arealet  5 6,67 

1.1.4 Køer, stor race Dybstrøelse, hele 
arealet 

 10 13,35 

1.1.5 Køer, stor race 
Sengestald m. spal-
ter (bagskyl) med 

skrabere 
 41 54,72 

1.1.5 Kvier, stor race 
Sengestald m. spal-
ter (bagskyl) med 

skrabere 
6 – 28 mdr. 30 15,25 

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

årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. ovenståen-
de tabel. 

7. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrel-
se efter 2 år / 5 år, og når besætningen er nået op på 467,83 (max) DE. 

8. Spaltearealet i både den eksisterende kostald og i den nye velfærdsstald 
skal skrabes mindst hver fjerde time. 

9. På spaltearealet i den eksisterende kostald (stald 1.1.1) skal der etableres 
skrabere i etape 1. 

10. I staldafsnittene (1.1.3 og 1.1.4) med dybstrøelse skal der strøs med halm 
eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør 
i overfladen. 

 
Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 

11. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbe-
holder, må ikke placeres på samme sted, før der er gået 5 år. Tidspunkt og 
placering af ensilagestakke skal noteres på et kortbilag i driftsjournalen, 
der skal opbevares i mindst 5 år. 

12. 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 

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

løb og søer, og de skal placeres, så de ligger mest muligt i læ. 
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Energi- og vandforbrug 

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

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

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

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

 
Kemikalier og medicin mv. 

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

 
Affald 

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

19. Opbevaring af diesel-/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt 
beholder, som står på fast og tæt bund så spild kan opsamles, og at der 
ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.  
Der gives en frist til 22. november 2010 til ny placering/underlag til fy-
ringsolietanken. 

20. 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. 

21. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. 
 

Driftsforstyrrelser og uheld 
22. Virksomheden skal udarbejde en beredskabsplan som følger bilag 4 i Vej-

ledning fra Skov- og Naturstyrelsen, Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug. Beredskabsplanen skal fremsendes til Aabenraa Kommune se-
nest 1 måned efter at udnyttelsen af godkendelsen er påbegyndt. Datoen 
for udarbejdelsen af beredskabsplanen skal fremgå af planen. 

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

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 

24. Den nye gyllebeholder (1.1.10) på 3000 m3 skal overdækkes med fast 
overdækning i form af telt eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes igen 
umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel. Skader på den faste over-
dækning skal repareres, således at overdækningen altid er helt tæt. 

 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

25. Fast gødning fra småkalve på 0-1 mdr. skal opbevares i gylletank, eller på 
møddingsplads med fast bund og afløb. 

26. Ved etablering af markstak af kompost med et tørstofindhold på mindst 30 
pct. skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i driftsjournalen og 
opbevares i mindst 5 år. 
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27. Kompost 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. Desuden skal de straks dækkes med lufttæt materiale. 

28. Markstakke med kompost må ikke placeres i bufferzone I eller II. 
 
Anden organisk gødning 

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

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

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt 

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

 
Transport 

32. Transport af husdyrgødning fra ejendommen og ud på offentlig vej/fælles 
privatvej skal fortrinsvis ske mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00-
18.00 og lørdag i tidsrummet kl. 7.00-14.00. Det skal tilstræbes, at der ik-
ke køres husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesveje på søn - 
og helligdage. 
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Støj 
33.  

 
1. Bidraget fra landbruget med adressen Flensborgvej 80, 6360 Tinglev til det 
ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land og i landsbyen 
Store Jyndevad 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 
Landsbyen Store 
Jyndevad 
område 4.8.006.L 

55 45 40 

 
Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern 
støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj 
fra virksomheder. 
 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer 
ved boliger. 
Støjgrænserne må i landsbyen Store Jyndevad ikke overskrides noget sted i 
området. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det 
mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbi-
drag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar 
nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs og majs til siloanlæg eller 
til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse 
med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. 
 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes om-
råde, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i 
landbrugets støjbidrag. 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på 
lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, 
uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbru-
get. 
 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udfø-
res, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et 
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 
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2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealerne 

34. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgød-
ning svarende til et husdyrtryk på 2,3 DE/ha. 

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

36. Der må afgives husdyrgødning svarende til 1,4 DE/ha til arealerne på afta-
learealer, indtil der laves skriftlig aftale om produktionsmæssig sammen-
hæng, hvorefter der kan afgives husdyrgødning svarende til 2,3 DE/ha. 

37. Der skal netto (afsat – tilført) afsættes 163,1 DE til aftalearealer i etape 2. 
38. Der må maximalt udbringes dybstrøelse fra 33,5 DE kvæg til eg-

ne/forpagtede udbringningsarealer. 
39. Der må maximalt tilføres 8 DE i svinegylle (gylleaftale) til egne/forpagtede 

udbringningsarealer. Alt anden tilført husdyrgødning til egne/forpagtede 
arealer skal være kvægdybstrøelse og kvæggylle fra malkekvæg.  

40. Der skal foreligge skriftlige aftaler om produktionsmæssig sammenhæng af 
mindst 1 års varighed når dyreholdet er så stort, at der er brug for aftale 
om samdrift. 

 
Beskyttet natur 

41. Der skal etableres/fastholdes 2 m bred dyrknings-, sprøjtnings- og gødsk-
ningsfri bræmmer langs alle vandløb og vandhuller/søer, som ligger på, el-
ler grænser op til, Flensborgvej 80´s udbringningsarealer. Dvs., at ud over 
mark 2, som allerede er omfattet af 2 m bræmmepligt, og mark 4, som er 
omfattet af bræmmepligt mod sydligt vandløb, skal der på følgende marker 
etableres 2 meter dyrknings-, sprøjtnings- og gødningsfrie bræmmer op til 
de beskyttede vandløb: mark nr. 5, 9, 9-1, og mark 4 mod nordligt vand-
løb. Ligeledes skal der etableres/fastholdes  2 m bred dyrknings-, sprøjt-
nings- og gødskningsfri bræmmer omkring vandhul I og K på mark 5, og 
vandhul J på mark 21 (se kort. 5). 

 
Nitrat til grundvand 

42. På bedriften må ikke anvendes et kvægsædskifte, der har et højere ud-
vaskningsindex end 78, svarende til referencesædskifte K12. 

43. Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation for andelen af efterafgrøder og 
tildelt husdyrgødning for de seneste 5 år, f.eks. i form af kopier af de ind-
sendte gødningsregnskaber. Der må derudover ikke tilføres bedriftens 
arealer anden organisk gødning som f.eks. affald. 

 
 

2.7 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT) /renere tekno-
logi 
44. For at opfylde beregnet BAT-krav, skal ansøger etablere skrabere på spal-

terne (liniespil eller robotskraber) i stald 1.1.1 og 1.1.5 hos køer og kvier. 
Desuden skal der etableres fast overdækning på ny gyllebeholder (1.1.10). 

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

taktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at 
undgå forureningsfare. 
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2.9 Egenkontrol og dokumentation 
46. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vil-

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

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

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

49. Hver enkelt ensilagesilo i ensilageopbevaringsanlægget skal, når den tøm-
mes, gennemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gen-
nemgangen skal registreres i driftsjournalen. 
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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 miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidel-
se/ændring af det eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være 
kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der 
ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de 
forstår. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Flens-
borgvej 80, 6330 Tinglev med ejendoms nr. 5800013880.  
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 49694, og 
virksomhedens CVR nr. er 29645191. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
10896, version 5, genereret den 22. juli 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodken-
delse.dk den 22. juli 2010. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den 
miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1. Etape 1 er beskrevet i ansøgningsske-
ma nummer 20019, version 2, genereret den 2. September 2010. Den er vedlagt som 
bilag 1.8 
 

3.2 Meddelelsespligt 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i 
dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealer-
ne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for 
samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny 
miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare 
end de godkendte arealer.  
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3.3 Gyldighed 
  
Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet inden 2 år 
efter den er meddelt. Etape 2 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år efter 
den er meddelt. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført være 
opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt 
eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil 22. september 2018.  
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

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

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

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

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

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

4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Flensborgvej 80 er beliggende på den jyske hedeslette mellem Flensborgvej og Skelbæk 
ved den tysk-danske grænse. Flensborgvej 80 har hovedsagelig udbringningsarealer syd 
for Flensborgvej, og disse udbringningsarealer er adskilt fra Natura 2000 området ”Søn-
der Ådal” af Flensborgvej. Tre marker (20, 21, 22) ligger dog nord for Flensborgvej, og 
ligger i Natura 2000 området ”Sønder Ådal”. 
Området er fladt (mellem 0 og 6 graders terrænhældning), og jordtypen helt overvejen-
de grovsandet jord. Alle egne/forpagtede arealer kan vandes. En del af markerne er om-
givet af læhegn. 
 

 
Fig. 1 Luftfoto af Ny Østerholm I/S i nudrift. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone. Den planlagte udvidelse begrundes med at den 
er erhvervsmæssig nødvendig Større besætninger kan investere i rationelle og mekanise-
rede arbejdsgange, og dermed lette den fysiske arbejdsbyrde i kvægbruget. Større be-
sætninger har også lettere ved at gennemføre miljøeffektive investeringer, og dermed 
leve op til bedst tilgængelige teknologi. Derfor vil en udvidelse være med til at sikre en 
attraktiv arbejdsplads med mulighed for fremtidige miljøinvesteringer.     
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Fig. 2 Afstandskrav omkring de nye anlæg: tilbygning til kostald, dybstrøelsesafdeling til 
goldkøer og ny gylletank. 
 
 
Tabel 1 Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige byzone 

Ca. 5 km Tinglev 50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-
råde 

Mere end 
20 km 

østlig ret-
ning 

I Aabenraa Kommune er udlagt 4 
sommerhusområder ved Aaben-

raa Fjord 
50 m 

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

Ca. 650 
m vestlig 
retning 

St. Jyndevad, 4.8.006L i Komu-
neplan 2009. 50 m  

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

Mere end 
1 km 

Ingen områder i nærheden af 
ejendommen 

50 m 

Nabobeboelse 330 m Flensborgvej 84 50 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

21

Tabel 2 Afstandskrav – placering af anlæg 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 60 m Fra tilbygning til kostald 15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed Mere end 
5 km 

Så vidt vides ”Naturmælk”´s 
mejeri ved Broderup 

25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

3,3 km Sydøst for anlæg ligger aktiv 
vandværksboring 

50 m 

Enkelt vandindvindings-
anlæg 

82 m  
Sydøst for ny gyllebeholder 

DGU.Nr.: 167.657  
25 m 

Vandløb 465 m 
Sønder Å nordvest for tilbyg-

ning til kostald 15 m 

Dræn Mere end 
15 m 

Ejer har ikke kendskab til dræn 15 m 

Sø 265 m Øst for dybstrøelsesafdeling til 
goldkøer 

15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

105 m 
Fra tilbygning til kostald til 

Flensborgvej 
15 m 

Naboskel 45 m 
Fra dybstrøelsesafdeling til 

goldkøer til naboskel mod øst 
(Flensborgvej 84) 

30 m 

Afstandene fremgår af bilag 1.5 
 
 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. Aftalearealerne 4 
og  6 ligger i område med Skovrejsning. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinier”.  
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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. 
  
Der er ingen arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede områ-
der”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder. 
 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Mark 3 og mark 20 grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29a fastsat regler om, at der ikke 
må foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddi-
ger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortids-
minder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for Flensborgvej 80´s 
anlægs beliggenhed ift bygge- og beskyttelseslinier, fredninger m.v. Flensborgvej 80´s 
anlæg og opbevaringsanlæg ligger ikke indenfor bygge- og beskyttelseslinier, og alle af-
standskrav er overholdt. Det vurderes desuden, at udvidelsen er erhvervsmæssig nød-
vendig. 
 
 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
 
Landskabelige værdier 
 
Nærmeste nabobeboelse på ejendom uden landbrugspligt er Flensborgvej 70, som er 
beliggende ca. 450 m fra nærmeste stald på Flensborgvej 80.  Nærmeste samlede be-
byggelse er i St. Jyndevad med en afstand på ca. 650 m. Nærmeste byzoneområde er 
Tinglev ca. 5 km nord for Flensborgvej 80.  
 
Belysningsforhold på facader og udenfor bygninger og anlæg 
Om natten er der vågelys i staldene. Udendørs er en del af belysningen sensorstyret, 
mens resten tændes efter behov. Belysning er ikke synlig fra nabobeboelse. 
Afskærmende beplantningsbredde og træartsvalg 
Der er ingen planer om beplantning ud over den allerede eksisterende. Hegn ved eksiste-
rende gyllebeholder forventes fjernet i forbindelse med etablering af ny gyllebeholder. 
 
Tabel 3: Bygningsbeskrivelse 

Bygning  Grund-
plan 

Byg-
ningshøj

de 

Taghæl
dning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

 

1 Stuehus * 183 m2 8 m 45º 
Hvide vægge med 
sort tegltag Beboelse 

 

2 

Senge stald, 
løsdrift * 
(1.1.1) 2850 m2 10 m 20º 

Grå beton elementer 
på sider og grå eter-
nittag  Husdyr 

 Dybstrøelses 
stald til ung- 200 m2 10 m 20º 

Grå beton elementer 
på sider og grå eter- Husdyr 



 

 

23

3 dyr *  

(1.1.3) 

nittag 

 

4 

Sengestald 
til ungdyr * 
(1.1.2) 190 m2  8 m 20º 

Hvide vægge og grå 
eternittag Husdyr 

 

5 Maskinhus * 570 m2 m 20º 

Lyse stålplader på 
sider og grå eternit-
tag 

Maskiner og 
halm 

 

6 
Gyllebehol-
der * (1.1.6) 890 m2 4 m  Betonelementer 

Flydende 
husdyrgød-
ning 

7 
Gyllebehol-
der * 

(1.1.7) 890 m2 4 m  Betonelementer 

Pladsvand 
fra ensilage-
afløb og 
befæstet 
areal, uden 
husdyrgød-
ning 

 

8 

Gyllebehol-
der * 

(1.1.8) 1440 m2 4 m  Betonelementer 

Flydende 
husdyrgød-
ning 

 

9 

Ny gyllebe-
holder med 
teltover-
dækning 
(etape 1) 
(1.1.10) 3000 m2 4 m  Betonelementer 

Flydende 
husdyrgød-
ning 

 

10 

Plansiloan-
læg/betonar
eal til ensila-
ge 2500 m2   Betonelementer 

ensilageop-
bevaring 

 

11 

Ny stald med 
goldkøer på 
dybstrøelse 
(etape 1) 

(1.1.4) 370 m2 6 m 20º º 

Lyse stålplader på 
sider og grå eternit-
tag  Husdyr 

 

12 

Ny senge-
stald til mal-
kekøer og 
ungdyr (eta-
pe 2) 

(1.1.5) 1200 m2 10 m 20º º 

Grå beton elementer 
på sider og grå eter-
nittag Husdyr 

 

13 

Betonareal 
til at køre på  
* 780 m2    

Kørsel og 
transport af 
foder 

14 

Stålsiloer til 
kraftfoder  

2 stk á 6 
meter 
mod 

nord og 
mod øst. 

2 stk á 
12 m  Stål 

Opbevaring 
af kraftfoder 
og råvarer 
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mod 
sydvest 

13 

Betonareal 
med afløb til 
opbevaring 
af fast gød-
ning fra 
småkalve 150 m2 

3 m på 2 
sider   

Opbevaring 
af fast gød-
ning fra kal-
vebokse, 

som anven-
des til flyde-

lag 

16 
Ny plansilo 
til ensilage 

(etape 2) 500 m2 

Sidehøj-
de 3 

meter  Betonelementer 
Ensilageop-
bevaring 

* Grundplan og bygningshøjde er uændret med mindre andet er nævnt. 
 
 

 
Fig. 3. Oversigtstegning over anlæg og opbevaringsanlæg på Flensborgvej 80, ansøgt 
drift 
 
 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde land-
skaber”. Mark 20, 21, 22 ligger i værdifuldt landskab, og mark 4 ligger delvis i værdifuldt 
landskab (issøer og issøbakker). 
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber”. 
 



 

 

25

Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”, og ingen arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige naturarealer”, og 
ingen arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen. 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Naturområder”, men markerne 20, 21 
og 22 ligger inden for udpegningen. 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Områder med naturinteresser”, men 
følgende arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen: hele mark 2 og 3, og del-
vis mark 4. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 3760 m til nærmeste § 7 område øst-sydøst for anlægget, som er en beskyttet 
højmose i Eggebæk Plantage. Mark 4 ligger dermed i bufferzone I+II. 
 
Der er en højmose (hængesæk) ca. 780 m sydvest for anlæg. Denne højmose er et sær-
ligt tilfælde, og med afskæringskriterier svarende til bufferzone II ift anlæg. Dvs. at mer-
depositionen højst må være 0,3 kg N7ha/år, da der er mere end én anden ejendom med 
75 DE i samme bufferzone. 
Følgende marker ligger helt eller delvis i bufferzone ift denne højmose (særligt tilfælde): 
mark 22, 23, 5, 1, 12, 7 og 6. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde starter på den anden side af 
Flensborgvej, umiddelbart nord for ejendommen. Natura 2000 området Ino 101 ”Sønder 
Ådal” udgøres af habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen, og 
fuglebeskyttelsesområde F63 Sønder Ådal, og ligger ca. 25 m nord for eksisterende kal-
vestald, og ca. 120 m nord for tilbygning til kostald. Natura 2000 området ”Sønder Ådal” 
består af dyrkede marker umiddelbart nord for Flensborgvej 80. På begge sider af selve 
Sønder Å ligger §3-enge og §3-moser. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 26,5 km øst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. Ino 102 ”Flensborg Fjord og Nybøl 
Nor”, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F64 ”Flensborg Fjord og Nybøl Nor”. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3)  
Der er ingen bygninger indenfor §3-beskyttede Vandløb, Eng, Hede, Mose, Overdrev, 
Strandeng og Sø. 
Der er ca. 350 m til nærmeste §3-beskyttede mose nordvest for ny tilbygning til kostald. 
Nærmeste §3-beskyttede vandløb (Sønderå) ligger ca. 465 m nordvest for ny tilbygning 
til kostald. 
Der er ca. 265 m til nærmeste §3-beskyttede sø øst for dybstrøelsesafdeling til goldkøer. 
 
Følgende marker grænser op til §3-beskyttede vandløb: 2, 4, 5, 9, 9-1 og 10.  
Mark 4 og 22 grænser op til §3-beskyttet eng. Mark 20 og 21 grænser op til §3-beskyttet 
mose. Der ligger to §3-beskyttede sø på mark 5. 
 
 
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-
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rie-fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til by-
formål”.  
Nord, syd og øst for udbringningsarealerne er cykelruter. 
 
Andet 
Mark 4 ligger ifølge Kommuneplan 09 i ”Lavbundsarealer og genopretning af vådomår-
der” som ”Øvrige lavbundsarealer”, hvor der ved vandstandshævning kan genskabes 
områder med natur- og miljømæssig værdi, eller områder som medvirker til at forbedre 
naturforholdene i nærliggende vådområder. Disse ”Øvrige lavbundsarealer” skal som ud-
gangspunkt friholdes for byggeri og anlæg, som kan forhindre en eventuel fremtidig 
vandstandshævning.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de nye anlæg på Flensborgvej 80 kun vil få en begræn-
set landskabelig virkning; ny staldafsnit til køer er en forlængelse af eksisterende stald, 
og ny dybstrøelsesafdeling til goldkøer er en tilbygning til eksisterende maskinhus. Ny 
gyllebeholder på 3000 m3 ligger på mark med læhegn, og i forlængelse af tre eksiste-
rende gyllebeholdere. Ny ensilagesilo ligger i forlængelse af eksisterende ensilagesiloer. 
Der er langt til nærmeste nabo, og alle nye anlæg ligger syd for eksisterende bygnings-
masse, og vil kun være svagt synlige, eller ikke synlige, fra Flensborgvej. 
 
Der er redegjort fyldestgørende for landskabelige- og naturmæssige værdier og placering 
af nye anlæg ift disse. Bygninger og anlæg på Flensborgvej 80 ligger ikke indenfor land-
skabs- og naturmæssige udpegninger.  
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Besætningen på Ny Østerholm I/S udvides i ansøgt drift (etape 2) til 266 årskøer, stor 
race, 198 årskvier af stor race på 6-28 mdr (kælvning), og 50 årssmåkalve 0-6 mdr. I alt 
467,83 DE beregnet efter den nye DE-beregning. 
I etape 1 udvides til 225 stk årskøer, 145 stk årskvier (6-28 mdr) og 50 stk årssmåkalve 
(0-6 mdr.).  
Der er søgt om at opstalde 15 årskøer på dybstrøelse, svarende til at ca. 6% af køerne er 
på dybstrøelse. Det svarer til, at køerne i besætningen er 3 uger på dybstrøelse om året 
ifm goldperiode og kælvning. Den resterende del af goldperioden tilbringer køerne i gold-
koafsnit  i spaltestalden med sengebåse. 
Der er ansøgt om 50 årssmåkalve 0-6 mdr. på dybstrøelse, og 198 årskvier 6-28 mdr. i 
sengestald med spalter. På mange malkekvægsbedrifter har man opdræt svarende til 1,1 
stk. årsopdræt pr ko. Ny Østerholm I/S planlægger i stedet at have ca. 0,93 stk. årsop-
dræt pr. ko.  
Der er ansøgt om at have 50 årssmåkalve på 0-6 mdr. på dybstrøelse, og det er for-
holdsvis få dyr i denne aldersgruppe. 
 
Tabel 4 Dyreholdet, ansøgt drift 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder Antal dyr DE 

1.1.1 Køer, stor race 
Sengestald m. spal-
ter (bagskyl) med 

skrabere 
 210 280,26 

1.1.1 Kvier, stor race 
Sengestald m. spal-
ter (bagskyl) med 

skrabere 

12 mdr. – 28 
mdr. (til 
kælvning) 

115 64,26 

1.1.2 Kvier, stor race 
Sengestald m. spal-

ter (bagskyll)  

6 mdr. – 12 
mdr. (til 
kælvning) 

53 19,81 

1.1.3 
Småkalve, stor 
race 

Dybstrøelse, hele 
arealet 

0-6 mdr. 50 13,51 

1.1.3 Køer, stor race 
Dybstrøelse, hele 

arealet 
 5 6,67 

1.1.4 Køer, stor race 
Dybstrøelse, hele 

arealet  10 13,35 

1.1.5 Køer, stor race 
Sengestald m. spal-
ter (bagskyl) med 

skrabere 
 41 54,72 

1.1.5 Kvier, stor race 
Sengestald m. spal-
ter (bagskyl) med 

skrabere 
6 – 28 mdr. 30 15,25 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er en lidt atypisk fordeling imellem køer og opdræt. 
Det kan skyldes forlængede laktationer, ønske om at sælge opdræt, eller andet.  
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Derudover er der en vis naturlig variation i en besætning; f.eks. kan der i perioder fødes 
forholdsvis flere/færre tyrekalve ift kviekalve. 
Men det har betydning, hvor mange dyr i hver dyregruppe, der er opstaldet på dybstrøel-
se ift spaltegulv med skrabere, da dybstrøelsesmåtten har en større ammoniakfordamp-
ning (stald + lager). Derfor stiller Aabenraa Kommune vilkår om, hvor mange dyr der 
max. må være på dybstrøelse i ansøgt drift på Ny Østerholm I/S. Derudover gives tilla-
delse til et eksakt antal dyr i hver dyregruppe med mulighed for naturlig variation på +/- 
10%. 
 
 

5.1.2 BAT staldteknologi og fravalg af BAT indenfor staldteknologi 

 
Redegørelse 
 
Stalde med spalter og spalteskraberrobot (eksisterende stald 1.1.1 og tilbygning til eksi-
sterende stald 1.1.5) til malkekøer og kvier (12-28 mdr., og 6-28 mdr.)  
Udvidelsen sker i eksisterende stald (1.1.1) som er med spalter og bagskylsystem, samt i 
tilbygning (1.1.5) til eksisterende stald. Tilbygningen til sengestalden bliver med samme 
teknologi som den eksisterende stald. Dette er valgt fordi det vil fungere bedst i praksis, 
hvis der ikke er forskellige gulvtyper i den eksisterende stald og den nye tilbygning. For 
at reducere ammoniakfordampningen etableres skraber til spaltearealet.  
 
På spaltegulve etableres en spalteskraber for at holde spalterne rene og for at reducere 
ammoniakfordampningen. Ansøger vil gerne anvende en spalteskraberrobot til at reduce-
re ammoniakfordampningen. Spalteskraberrobotten skal kunne udføre samme arbejde 
som en spalteskraber på linespil. Dvs. der skrabes hver anden time. Begrundelsen for at 
anvende spalteskraberrobot er, at det nye lovkrav til kvægstalde sandsynligvis gør, at 
der kan blive forskellige breder på spalteareal i eksisterende og nye spaltegangsarealer. 
Dette problem med forskellig bredde løses bedst ved anvendelse af spalteskraberrobot, 
der ikke stille krav til samme bredde i hele spaltearealets udstrækning.    
Derfor etableres robotskraber på spalter i stald 1.1.1 og1.1.5 i ansøgt drift. 
  
Stald med spalter (bagskyl) uden skraber til ungdyr 6-12 mdr. (stald 1.1.2) 
Udvidelsen sker i eksisterende kviestald med sengebåse og spalter. 
Der findes pt. ikke beskrivelse af BAT staldteknologi for kvier. Aabenraa Kommune stiller 
ikke krav om, at der skal etableres skrabere eller præfabrikerede drænede gulve i stalde 
til opdræt, da der ikke findes BAT-byggeblade/BAT-blade for disse dyretyper. 
 
Dybstrøelsesstald til kalve (0-6 mdr.) og goldkøer (stald 1.1.3), dybstrøelsesstald til 
goldkøer (stald 1.1.4). Dybstrøelse i hele arealet.  
På grund af lovgivningen på området og hensynet til dyrevelfærd, er der områder med 
dyr på dybstrøelse. Småkalve på 0-1 mdr. går i enkeltbokse.  
Opdræt under 6 mdr. går på dybstrøelse, og kælvningsbokse er med dybstrøelse (stald 
1.1.3).   
Dybstrøelsessystemer medfører samlet (stald + lager) en højere fordampning end spal-
testald og gyllebeholder. 
 
I bygningen med dybstrøelse ved maskinhus er der både et dybstrøelsesareal til køer, 
der er i goldperioden, og til køer der kræver ekstra pleje pga. sygdom.   
 
Kalve har brug for et varmt og velstrøet leje, og opstaldning under forhold, som forhin-
drer træk og fugtige forhold. Opstaldningen skal sikre, at kalvene holder kropstempera-
turen. Småkalvene producerer ikke selv meget kropsvarme, og er derfor afhængige af et 
varmt støet leje. I modsat fald risikerer man stor kalvedødelighed p.g.a. f.eks. lungebe-
tændelse. 
Disse betingelser opfylder enkelt- og fællesbokse med dybstrøelse. En dybstrøelsesmåtte 
udvikler varme efterhånden som der sker en kompostering, og er derfor velegnet til at 
opfylde små kalves behov. 
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Der er kun moderat ammoniakfordampning fra en dybstrøelsesmåtte, som holdes tør 
med ny strøelse hver dag. 
Der er p.t. ikke reelle alternativer til opstaldning af småkalve, som har en dokumenteret 
mindre ammoniakfordampning. Sengebåse med skraber i gangarealet, eller sengebåse 
med spalter og forsuringsanlæg er ikke velegnede til kalve, da de ikke opfylder kalvenes 
elementære behov for et varmt, tørt og strøet leje. 
 
De tunge højdrægtige køer tilbringer den sidste tid før kælvning på dybstrøelse. Kælv-
ningen foregår ligeledes på dybstrøelse. Det sker for at tilgodese køernes basale behov 
for fjerne sig fra flokken omkring kælvning, og finde et blødt eftergivende underlag at 
kælve på. Ammoniakfordampningen er moderat fra en dybstrøelsesmåtte. 
Skulle køerne kælve på en gulvsystem med skraber, ville både ko og kalv risikere at blive 
trukket med skraberne, som kører automatisk. Det ville have store omkostninger for dy-
revelfærden med risiko for fatale følger. 
Det bedste staldsystem for køer, der kræver aflastning efter kælvning eller sygdom, er 
dybstrøelse. 
  
Fravalg af BAT-teknologi: 
Ansøger har udarbejdet miljøøkonomiske beregninger, som viser, at der ikke er proporti-
onalitet i at etablere forsuring, præfabrikerede drænede gulve eller skrabere i eksisteren-
de stalde med spalter.  
Ansøger har vedlagt følgende bilag til ansøgningen: ”Kommentarer til BAT-beregninger 
Ny Østerholm I/S, Flensborgvej 80, 6360 Tinglev”, ”N-beregning – worst case”, og  ”Mil-
jøøkonomiske beregninger 1: Etablering af præfabrikeret gulv i eksisterende stald med 
spalter 2: Etablering af forsuringsanlæg i eksisterende stald med spalter og 3: Skrabere i 
eksisterende stald med spalter” vedlagt som bilag 1.7.  
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune har vurderet BAT indenfor staldteknologi ud fra Aabenraa Kommu-
nes BAT-katalog og Aabenraa kommunes vejledning om BAT og proportionalitet staldan-
læg. Desuden er ”Høringsudkast – Vejledende BAT-Standardvilkår for konventionel pro-
duktion af malkekvæg i gyllesystemer” inddraget i vurderingen 
 
BAT-staldteknologi i stald 1.1.1 og 1.1.5 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke er tale om en mindre udvidelse i stald 1.1.1 
(bygning 2), hvor der udvides fra 177 køer, st. race og 72 kvier (12-28 mdr), st. race til 
210 køer, st. race og 115 kvier st. race (12-28 mdr). Udvidelsen skal derfor opfylde krav 
til ammoniakreduktion svarende til præfabrikerede faste gulve med skraber (4% tab). 
Ligeledes vurderer Aabenraa Kommune, at tilbygningen (stald 1.1.5) ikke er en mindre 
udvidelse, idet der er søgt til 41 køer, st.race og 40 kvier, st. race (12-28 mdr). Tilbyg-
ningen (stald 1.1.5) skal opfylde krav til ammoniakreduktion svarende til præfabrikerede 
faste gulve m. skraber (4% tab).  
Aabenraa Kommune henviser iøvrigt til miljøklagenævnets afgørelser MKN-130-00184, 
MKN-130-00365 og MKN-130-00464. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at det er BAT at etablere spalteskrabere i en eksisterende 
stald med spaltegulv til malkekøer  jvnf. Miljøklagenævnet afgørelse MKN-130-00184 af 
27. maj 2009. Dermed er krav til BAT-teknologi for eksisterende stald (1.1.1) opfyldt for 
så vidt angår det antal køer, som også er i stalden i nudrift.  
Af et nyt teknologiblad fra den 30. juni 2010 ”Skrabere i gangarealer i stalde med malke-
køer”, fremgår det, at spalteskrabere (stationære med wiretræk og robotskrabere), der 
kører hver 4. time, giver 25 % ammoniakemissionsreduktion. Aabenraa Kommune vur-
derer derfor, at ansøger kan indsætte robotskraber i spaltestald 1.1.1 og 1.1.5, og regne 
med en ammoniakreduktion på 25%. 
 
Udregning af  BAT krav  etape 1 
Aabenraa Kommune vurderer, at BAT staldteknologi også er opfyldt i etape 1, da der 
etableres en stald til 10, goldkøer på dybstrøelse (stald 1.1.4), og det vurderes at være 
BAT for den dyregruppe. Desuden etableres der skrabere på den eksisterende stald (stald 
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1.1.1), hvor der sker en udvidelse på 38 malkekøer. For de 38 malkekøer kræves der et 
maks. emissionsniveau på 4 % fra stalden. Der ud over etableres der en ny gyllebeholder 
med fast overdækning.  
 
38 årskøer á  134.5 kg N/årsko og 6 % ammoniaktab =  307 kg N/år 
38 årskøer á  134,5 kg N/årsko og 4 % ammoniaktab =  204 kg N/år 
Difference      103 kg N/år 
 
Ny gyllebeholder overdækkes med fast overdækning: 
201 årskøer á 134,5 kg N 2 % ammoniaktab =   541 kg N/år 
145 kvier á 39,2 kg N/år 2 % ammoniaktab =   114 kg N/år 
I alt      655 kg N/år 
Der reduceres med 50 % af ammoniaktabet på 45 %  
af lageret =       147 kg N/år 
 
Da 147 kg N/år er mere end de 103 kg N/år, der manglede i 
at opfylde BAT kravet, er BAT opfyldt i etape 1.  
 
Udregning af BAT-krav for etape 2 
 
210 årskøer á 134,5 kg N/årsko og 8% ammoniaktab =  2260 kg N/år 
41 årskøer á 134,5 kg N/årsko og 8% ammoniaktab =  441 kg N/år 
I alt      2701 kg N/år 
 
BAT-stald: 
74 årskøer (udvidelse) á 134,5 kg N/årsko  
og 4% ammoniak-tab =     398 kg N/år 
177 årskøer á 134,5 kg N/årsko og 6% ammoniaktab = 1428 kg N/år 
I alt     1826 kg N/år 
 
Der mangler at blive reduceret med (2701 – 1826 kg N) = 874 kg N/år 
 
Ansøger opfylder det ekstra BAT-krav på følgende måde: 
 
1) spalteskrabere i hele stalden: 
 
251 årskøer á 134,4 kg N/årsko, 8% ammoniaktab  
og 25 % reduktion af ammoniaktab = 6 % ammoniaktab = -675 kg N/år 
 
50 kvier á 39,2 kg N/årskvie, 8% ammoniaktab  
og 25% reduktion af ammoniaktab =   -39 kg N/år 
 
2) ny gyllebeholder overdækkes med fast overdækning: 
 
251 årskøer á 134,5 kg N, 2% ammoniaktak  
og 50% reduktion af ammoniaktab på 45% af lager= -152 kg N/år 
175 kvier á 39,2 kg N, 2% ammoniaktab  
og 50% reduktion af ammoniaktab på 45% af lager= -31 kg N/år 
 
I alt reduceres med    -897 kg N/år 
 
Der reduceres med (897 – 874 kg N/år) = 23 kg N/år mere end påkrævet ift BAT-krav. 
 
Kvierne holdes adskilt fra køerne, og går i deres eget staldafsnit på spaltegulv, og kan 
derfor indregnes som virkemiddel. 
Ansøger imødegår BAT-krav om yderligere reduktion (ud over generelt krav) ved at etab-
lere overdækning på  ny gylletank. 
 
BAT-staldteknologi i stald 1.1.2: 
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Aabenraa Kommune stiller ikke krav om BAT-teknologi i eksisterende stalde til opdræt, 
da der ikke findes BAT-byggeblade/BAT-blade for disse dyretyper. Det gælder opdræt på 
alle gulvtyper (spalter, fast gulv og dybstrøelse).  
 
BAT-teknologi i stald 1.1.3 og 1.1.4, dybstrøelse i hele arealet. 
Aabenraa Kommune stiller ikke krav om BAT-teknologi i staldafsnit med kalve under 6 
mdr., og i staldafsnit med højdrægtige køer, kælvende køer og syge/plejekrævende køer, 
da der ikke findes BAT-byggeblade/BAT-blade for disse dyretyper. 
  

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Ingen stalde har mekanisk ventilation. Alle stalde har naturlig ventilation.  
 
Vurdering 
Det er almindelig praksis i åbne løsdriftsstalde med sengebåse til kvæg, at der er naturlig 
ventilation. Åben overdækket kip, og åbninger i staldens sider sørger for ventilationen. 
Disse åbninger suppleres med åbne porte, med mindre at vejrliget gør, at portene i gav-
lene lukkes. 
Naturlig ventilation og et forholdsvis stort rumfang i staldene gør, at staldene holdes for-
holdsvis tørre. Det er med til at reducere ammoniakfordampningen, og giver et sundt 
indeklima. Naturlig ventilation er mere diffus end mekanisk ventilation. 
Aabenraa Kommune vurderer, at den naturlige ventilation på Flensborgvej 80 svarer til 
almindelig praksis på kvægbrug med store løsdriftstalde. 
Aabenraa Kommune vurderer, at naturlig ventilation vil formindske evt. lugtgener og 
ammoniakfordampning ift en lukket stald med mekanisk ventilation.  
 
 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Foderet til kvæg på Flensborgvej 80 består af ca. 55 % hjemmeavlet grovfoder, hoved-
sageligt majs og græs, samt indkøbt tilskudsfoder i form af færdigblandinger alene eller i 
kombination med forskellige råvarer som f.eks. sojaskrå, rapsprodukter, korn, roepiller 
m.m. Foderplanen afstemmes med en mineralblanding for at tilgodese kreaturernes be-
hov for næringsstoffer.  
 
Fodersammensætningen afstemmes i forhold til dyrenes biologiske behov (kalv, kvie, 
malkende ko, goldko, slagteko og evt. slagtekalv). Foderet blandes i en fuldfodervogn, og 
der blandes én blanding til malkende køer, og én blanding til kvier og goldkøer. De mal-
kende køer får supplerende kraftfoder i malkestald. Foderet blandes i fuldfodervognen en 
gang dagligt på betonplads syd for kostald. 
For at opnå så præcis en næringsstofsammensætning som muligt, udtages der analyser 
af grovfoderet, som ligger til grund for sammensætning af det indkøbte foder. Optime-
ringen af foderplanen sker bl.a. på protein, så overforsyning såvel som underforsyning 
undgås. Overforsyning med protein medfører en belastning på miljøet, men det overbe-
laster 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 der er balance mellem foderet indhold og køernes behov, da 
ubalance i foderets sammensætning betyder forringelse af foderudnyttelsen og dermed 
forringelse af det økonomiske udbytte. 
 
Vurdering 
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Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort for fodringen på Flensborgvej 80, og 
der tilstræbes og planlægges balance mellem køernes behov og foderets sammensæt-
ning, så tab af kvælstof og fosfor gennem gødning forebygges. 
 

5.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
 
 

• Der udarbejdes foderplaner til de forskellige grupper af kvæg på Flensborgvej 80 
• Der udtages grovfoderanalyser 
• Mineralblanding sammensættes, så tildelingen er afstemt efter grovfoderets ind-

hold af mineraler 
• Der blandes flere fuldfoderblandinger - én til malkende køer, og én til goldkøer og 

kvier.  
• De malkende køer får tildelt kraftfoder på individuelt plan. Det svarer til fasefod-

ring.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at Flensborgvej 80 lever op til BAT mht fodring. 
 
 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
Ensilage opbevares i eksisterende køresilo, og på betonarealer uden sidevægge. Hoved-
parten af ensilagen opbevares på betonunderlag med afløb til pladsvandsbeholder.  
Der vil også i ansøgt drift være behov for at opbevare ensilage i markstakke. 
Frasorteret ensilage opbevares i ensilagesilo eller i overdækket markstak, og udbringes 
sammen med dybstrøelse. 
 
Foderkorn, kraftfoder mv. læsses af og opbevares i eksisterende stålsiloer placeret hhv. 
ved kalvestald (1 stk), maskinhus (1 stk) og gyllebeholder (2 stk).  
 
Mineraler, foderkridt, mv leveres i storsække eller på paller, og opbevares i sydvestlig 
ende af ny tilbygning på kostald. 
 
Vurdering 
Den ene betonplads med afløb til ensilage nedlægges i ansøgt drift for at give plads til 
tilbygning til kostald. Istedet etableres der en ny køresilo til ensilage syd for eksisterende 
plansilo.  
For eksisterende ensilagepladser (uden sideafgrænsning) gælder, at de skal opfylde prin-
cipperne i Landbrugets Byggeblad arkiv nr. 103.09-02 ”Ensilageplads”, og at randzonen 
friholdes for ensilage. 
For eksisterende og ny ensilagesilo gælder at de skal opfylde principperne i Landbrugets 
Byggeblad arkivnr. 103.09-01”Ensilagesilo med afgrænsningsmur”. 
Aabenraa Kommune vurderer, at der også i ansøgt drift vil være behov for markstakke 
med ensilage, da antallet af ensilagepladser/plansiloer ikke øges, men antallet af dyr 
øges med 177 DE. 
Markstakke skal indeholder mindst 30% tørstof for at forhindre saftafløb og må ikke pla-
ceres sammen sted før efter 5 år. Desuden skal markstakke overholde afstandskravene. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at foderet på Flensborgvej 80 opbevares forsvarligt, og at 
risiko for udslip af næringsstoffer fra fodermidlerne til omkringliggende miljø er minimal. 
Aabenraa Kommune vurderer ligeledes, at opbevaring af kraftfoder og korn i lukkede 
stålsiloer er en fordel ift at undgå forurening og fordærvning af foder, og tilhold af rotter, 
måger, krager mv. 
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5.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
Malkeanlæg og mælketank rengøres automatisk efter hver malkning/afhentning af mælk. 
For at opretholde en høj hygiejne, og god mælkekvalitet, rengøres med kraftige sure og 
basiske rengøringsmidler, og efterfølgende skylles anlæggene med rent vand . 
Malkestalden rengøres efter hver malkning.  
Kalveboksene rengøres efter hver kalv, det vil sige ca. 1 gang om måneden. I sengestal-
den, hvor der er spalter, installeres en skraber, der kører hver 2. time, og holder gulvet 
rent. I dybstrøelsesbokse til opdræt mellem 1-6 mdr. rengøres ca. hver 2. måned. I 
goldkoafdelingen med dybstrøelse rengøres ca. hver 4. måned. 
Kælvningsbokse rengøres ca. én gang om ugen, eller efter hver kælvning. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for rengøring af stalde, 
og at Flensborgvej 80 følger almindelig praksis for rengøring af kvægstalde. 
 

5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
 

 
Tabel 5. Energiforbrug i nudrift og ansøgt drift 

Type Forbrug før Forbrug efter 

El 102.000 kWh 155.000 kWh 

Fyringsolie stuehus 3000 L 3000 L 

Dieselolie 8500 13500 

Evt. forbrug af diesel pr. 
ha 

34 L 34 L 

Evt. forbrug af strøm pr. 
de 410 kWh 410 kWh 

 
 
                 
 Tabel 6. Vandforbrug, nudrift og ansøgt drift 

Type Forbrug før Forbrug 
efter 

Drikkevand 7500m³ 12000m³ 

Vask i stald  100 m³ 100 m³ 

Rengøring af malkestald 500 m³ 500 m³ 

Rengøring af maskiner 50 m³ 50 m³ 

Sprøjtning 40 m³ 40 m³ 

Markvanding = tilladelse 88.000 m³ 88.000 m³ 

 



 

 

34

Aabenraa Kommune har følgende boringer registreret på Flensborgvej 80: 
 

1. DGU 167.1309. Tilladelsen blev fornyet den 16. juli 2008 af Aabenraa Kommune. 
Indvindingsmængden der blev givet tilladelse til var på 47.000 m3 pr. år. Tilladel-
sen udløber igen den 31. dec. 2023. 

2. DGU 167.1210. Tilladelsen udløb den 31. dec. 2009. Der er sendt en ny ansøgning 
om fornyelse til Aabenraa Kommune den 9. dec. 2009. Der er søgt om 7.000 m3 
pr. år, ligesom den gamle tilladelse gav lov til. Sagen er endnu ikke påbegyndt. 

3. DGU 167.1212. Tilladelsen udløb den 31. dec. 2009. Der er sendt en ny ansøgning 
om fornyelse til Aabenraa Kommune den 9. dec. 2009. Sagen er endnu ikke på-
begyndt. Der er søgt om 14.500 m3 pr. år, ligesom den gamle tilladelse gav lov 
til. 

4. DGU 168.611 og DGU 168.612. Denne tilladelse blev fornyet af Sønderjyllands 
Amt den 14. juni 2006. Indvindingsmængden var på 19.500 m3 pr. år. Tilladelsen 
udløber den 31. dec. 2011. Der er ikke sendt en ansøgning om fornyelse endnu. 

 
Den samlede tilladte indvindingsmængde bliver dermed 88.000 m3 pr. år. 
 
Vand til den private husholdning kommer fra Tinglev Vandværk. 
Vand til køernes drikkevand, og vask i tankrum, malkestald, mv kommer fra privat DGU-
boring syd for anlæg. 
 
Vurdering 
Vandforbruget udgøres især af drikkevand til kvæget, og vanding af marker. 
Det skønnede vandforbrug i ansøgt drift vil, ifølge normtal, dække kreaturernes vandfor-
brug, og stigningen i drikkevandsforbrug svarer til stigningen i antal DE. Aabenraa Kom-
mune vurderer, at det skønnede vandforbrug i ansøgt drift er realistisk, og vil holde 
kvæget på Flensborgvej 80 velforsynet med drikkevand.  
Vandforbrug til vask af malkeanlæg følger normtal for traditionel malkestald i Farmtest – 
Kvæg nr. 17, 2004. 
 
Energiforbruget ligger ca. 40% under normtal i nudrift og ansøgt drift. En forklaring kan 
være, at der er to dieseldrevne pumper til vanding (normtal regner med eldrevne van-
dingspumper). Olieforbruget ligger tilsvaernde højt ift normtal p.g.a. de dieseldrevne 
vandingspumper.  
Der er næppe muligheder for yderligere elbesparende foranstaltninger ud fra de estime-
rede tal for elforbrug i ansøgt drift. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for vand- og elforbrug 
på Flensborgvej 80 
 
 

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 

Vandbesparende foranstaltninger  

I malkestalden vil mængden af rengøringsvand ikke øges væsentligt, da der ikke bliver 
flere malkeanlæg som følge af udvidelsen. Der vil måske bruges lidt mere vand til rengø-
ring af malkestalden, når besætningen øges og, der malkes flere køer.  
 
Vandet fra vask af malkeanlæggene genbruges ikke pga. rengøringsmidler. Vand fra 
mælkekøling genanvendes til drikkevand eller vask af malkestald.  
 
Der anvendes drikkekar med lav dybde og udformning så spild ved hhv. rengøring og 
køernes adfærd, er mindst mulig.     
 
Drikkekar tømmes og renses ca. 1-2 gange om ugen efter behov.  
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Maskiner vaskes med højtryksrenser med koldt vand. Der anvendes ingen rengørings-
midler i forbindelse med vask af maskiner. 
Der holdes opsyn med vandforbruget, og dagligt checkes rørføringer mv for evt. utæthe-
der. Brud, utætheder mv udbedres straks. 

Energibesparende foranstaltninger 

Der forbruges meget el til malkning på en kvægbedrift. De store el-forbrugere er vaku-
umpumpe, kompressor, vandvarmer og vaskeautomat i nævnte rækkefølge.  
 
Energiforbruget pr. DE er lavt på Flensborgvej 80, idet stalden ikke opvarmes, og  
ventilationen er naturlig.  
På Flensborgvej 80 malkes kun 2 gange om dagen, og der malkes flere køer ”pr. vask” i 
ansøgt drift end i nudrift. Det vil sige, at energiforbruget til opvarmning af vand til vask i 
malkestalden ikke ændres, selvom der er flere køer. 
 
For at spare på energien anvendes lavenergibelysning med lysstofrør. Om natten er der 
vågelys i staldene. Udendørs er en del af belysningen sensorstyret mens resten tændes 
efter behov. 
 
På Flensborgvej 80 anvendes  

• lavenergibelysning  
• genvinding af varme fra mælkekøling  
• frekvensstyret vakuumpumpe 

  
Elforbruget vurderes, når der kommer faktura fra elselskab. En gang årligt – i forbindelse 
med året regnskab – vurderes størrelse af elforbruget, og evt. langsigtede forbedringer 
diskuteres.  
 
 
Vurdering 
Generelt anbefaler Aabenraa Kommune, at der etableres løbende kontrol af el- og vand-
forbrug. Elforbruget kan følges ved at der monteres el-måler på f.eks. malkeanlæg, og 
vandure på f.eks. drikkevandsforsyning og vandforsyning til malkeanlæg. 
 
Der findes ikke egentlige branchespecifikke krav til vand- og energiforbruget på kvæg-
ejendomme, idet forbruget er afhængigt af driftmæssige forhold på den enkelte bedrift. 
BAT mht. vand- og elforbrug indenfor kvægbrug er ikke nærmere defineret, men Aaben-
raa Kommune vurderer forbruget ved sammenligning med normtal, og med baggrund i 
afsnit om ”Godt landmandsskab” i referencedokument for bedste tilgængelige teknikker 
(BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for vand- og elbespa-
rende foranstaltninger, og at disse lever op til ”Godt landmandskab”. 
 

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
 
Tabel 7. Spildevandsmængder 
 

Spildevandstyper 
m³ /år før 
udvidelse 

m³ /år 
efter ud-
videlse 

Afledes til Renseforanstaltning 

Rengøringsvand, drik-
kevandsspild mv. fra 
stalde 

400 m³ 600m³ Gyllebeholder Ingen 

Vaskevand fra vaske-    50 m³ 50 m³ Pladsvandsbeholder Ingen 
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plads 

Regnvand fra vaske-
plads 

50 m³ 50 m³ Pladsvandsbeholder Ingen 

Regnvand mv. fra en-
silagepladser 

2100 m³ 2100 m³ Pladsvandsbeholder Ingen 

Sanitært spildevand fra 
stald 0 m³ 0 m³ Ingen Ingen 

Sanitært spildevand fra 
stuehus 170 m³ 170 m³ Septiktank Nedsivningsanlæg 

Tagvand  2961m³ 3900m³ Dræn Ingen 

 
Mængden af rengøringsvand til vask af stalde og drikkevandsspild er skønnet ud fra ka-
pacitetsberegningens normtal. Jf. standardkapacitetsberegning er der ca. 22,81 m3 gylle 
/ ko, heri er inkluderet 100 l drikkevandsspild og 3.000 l rengøringsvand pr. ko. 
 
Overfladevand fra ensilageplads afledes til særskilt pladsvandsbeholder. Fra denne plads-
vandsbeholder vil vandet blive udvandet på de omkringliggende arealer. Vask af maski-
ner foregår på betonareal ved plansiloer til ensilage. 
 
Spildevandet fra staldene består primært af vand fra tank- og teknikrum, vaskevand og 
drikkevandsspild. Spildevandet ledes til gyllebeholder. 
 
Generelt vaskes alle mobile maskiner ca. 3-5 gange om året (traktor, fodervogn, gummi-
ged, minilæsser mv.).  
 
Tagvand ledes til faskiner. I henhold til Aabenraa Kommunes spildevandsregulativ skal 
der søges om tilladelse til udledning af tagvand fra nye bygninger ved Aabenraa Kommu-
nes spildevandsafdeling.  
 
Der er ikke toilet og bad i staldene. 
 
Afløbsforhold og spildevandsanlæg fremgår af bilag 1.4.   
 
 
Vurdering  
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for spildevand fra 
Flensborgvej 80, og at opsamling og afledning sker på forsvarlig vis. 
 
 

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

Pesticider 

I maskinhus i værk-
sted i aflåst skab på 
fast bund uden afløb 
og med mulighed for 
opsamling af spild. 

25 liter 

Vaskemidler  
(vaske-/rengørings-
/desinfektionsmidler 
til malkeanlæg og 

I malkerum (ved køle-
tank mv) 

200 liter basisk 
200 liter sur 
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mælketank, mv)  
Smøreolie og fedtpro-
dukter 

I maskinhus på fast 
bund uden afløb 

20 liter 

Handelsgødning I maskinhus 50 tons 
Medicin I separat rum i stald 3 liter 
 
Der opbevares og håndteres mindre mængder plantebeskyttelsesmidler på ejendommen i 
rum til plantebeskyttelses midler og på fyldeplads ved betonareal.  
Øvrige kemikalier på ejendommen er bl.a. rengøringsmidler til brug i malkestalden. Det 
drejer sig om sure og basiske desinfektionsmidler. Beholdere i brug (åbnede) opbevares i 
malkerum, og oplag af uåbnede sure og basiske rengøringsmidler til mælketank og mal-
keanlæg opbevares ligeledes i malkerum. I maskinhus er der fast bund uden afløb, såle-
des at evt. spild kan opsamles. Her håndteres rengøringsmidler til maskinrens og lignen-
de.  
 
Sprøjtearbejdet udføres pt. af maskinstation. Der er derfor ikke pt. noget væsentligt op-
lag af sprøjtemidler på ejendommen. Efter udvidelsen forventes det at sprøjtearbejdet vil 
blive udført af ansøger. Oplagring af sprøjtemidler vil ske i aflåst rum i garage ved stald. 
Vask og påfyldning af sprøjte vil foregå på plads foran plansiloer (se bilag 1.2). 
Sprøjteudstyr vaskes på befæstet areal med afløb til pladsvandsbeholder. For at undgå 
punktforurening placeres sprøjteudstyr efter endt brug altid på bevokset areal eller på 
betonareal med afløb til pladsvandsbeholder 
 
 
Vurdering 
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. 
Kemikalier og medicin skal opbevares, så der ikke er risiko for udslip til det omkringlig-
gende miljø. Kemikalier og medicin skal derfor opbevares på fast bund uden afløb. 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for opbevaring af medi-
cin og kemikalier, og at disse opbevares forsvarligt. 
 

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 sorteres i separate beholdere og afleveres til godkendte 
modtagere. Det skal kunne dokumenteres overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaf-
felse af affald skal altid ske efter Kommunens regulativer. 
 
Tabel 9.  Affald 

Affaldstype 
Opbevarings-

sted Transportør 
Modtagean-

læg Mængder 
EAK-
kode 

ISAG-
kode 

Olie- og kemi-
kalieaffald 

(farligt  

affald) 

      

Spildolie Værksted 

Oliefirma 
eller Hans 
Holm mask-
inforetning 

- 100 l 
13.02.0
8 06.01 
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Olie- og 
brændstoffiltre Værksted Ejer 

Container-
plads 10 stk. 

16.01.0
7 06.05 

Blyakkumula-
torer 

Værksted Ejer Container-
plads 

1-2 stk. 16.06.0
1 

05.99 

Lysstofrør og 
elsparepærer 

Værksted Ejer Container-
plads 

40-50 stk. 20.01.2
1 

79.00 

Spraydåser Værksted Ejer 
Container-
plads 

2 stk. 
15.01.1
0 

23.00 

Rester af be-
kæmpelses-
midler 

Aflåst rum i 
garage med 
fast bund uden 
afløb 

Ejer 
Container-
plads 

0 eller 
meget lidt 

20.01.1
9 

05.12 

Medicinrester Kontor Dyrlæge - -  18.02.0
8 

05.13 

Kanyler i sær-
lig beholder 

Kontor 
Dyrlæge / 
Apotek 

- 0,5 l  
18.02.0
2 

66.00 

Andet affald       

Jern og metal Udenfor Jernhandler, 
Rens Skrot 

- 2.000 kg 02.01.1
0 

56.20 

Tomme olie-
tromler og 
olietanke 

Værksted 
Olieleveran-
dør - 1 stk. 

15. 01. 
04  

Diverse 
brændbart 

(papir, pap, 
plast, afdæk-
ningsplast, 
mv)  

2 stk. Affalds-
container 

Henning 
Sejer 

- Ca. 6.000 
kg 

Afhæn-
gig af 
indhold 

19.00 

Tomme medi-
cinglas 

Tidligere tekni-
kum i stald 

Ejer Apotek 5 L 15.01.0
7 

51.00 

Døde dyr 
Ved gyllebe-
holder 

Daka Daka 20 stk. 
02.01.0
2 

66.00 

* Mængder er skønnede 
 
Affald skal opbevares og bortskaffes efter Aabenraa Kommunes regulativer.  
 
Ved transport af affald skal transportør (ansøger eller andre) sikre at transporten sker på 
en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at den ikke er til gene eller fare 
for omgivelserne. 
 
Placering af døde dyr fremgår af bilag 1.2 med interne transportveje. Døde dyr placeres 
på betonunderlag syd for tilbygning til ny stald, og imellem ensilagesiloer og gyllebehol-
dere. 
 
Opbevaringen af døde dyr skal både i nudrift og ansøgt drift følge bekendtgørelse 439 af 
11. maj 2007, hvilket bl.a. betyder, at døde dyr skal ligge skyggefuldt, og på et under-
lag, så de er hævet i passende afstand fra jorden. Hvor det er nødvendigt, sikres afhent-
ningspladsen mod ådselædende dyr. Afhentningsstedet skal ligge i en passende afstand 
fra produktionsbygninger og offentlig vej. Dyrene skal tilmeldes afhentning hurtigst mu-
ligt og senest 24 timer efter konstatering af dødsfald. 
Ansøger skal sikre, at den i ansøgningen angivne plads opfylder bekendtgørelse 439 af 
11. maj 2007, og at døde dyr opbevares på den angivne plads. 
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5.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Desuden skal al farligt affald sorteres i separate beholdere og aflevering til god-
kendte modtagere. Det skal kunne dokumenteres overfor Kommunen. Opbevaring og 
bortskaffelse af affald skal altid ske efter Kommunens regulativer. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at affald håndteres, opbevares og afhændes på forsvarlig 
vis.  
 

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. 
 
Tabel 10. Olietanke 

Olietanke: Volumen Fremstillingsår Tanknr. Godkendelsesnr. 

Fyringsolietank til stuehus 

Fra Brande beholderfabrik  
1200 l 1968 134368-B - 

Dieselolietank fra Rougs be-
holder 1800 l 2003 129855 01-53-23 

 
Placeringen af bedriftens olietanke fremgår af bilag 1.2. 
 
Olietank til diesel er fra 2003. Tanken er placeret ved stald på betongulv uden afløb.  
Olietanken til fyringsolie er placeret ved stald på jorden. Aabenraa Kommunes myndig-
hed for olietanke er underrettet om denne olietank, og ansøger har oplyst, at han er i 
dialog med olietanksagsbehandleren, og at olietanken vil blive udskiftet snarest.   
 
Smøreolie opbevares i lukkede tromler på fast bund i maskinhuset.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at følges vilkårene der er stillet for opbevaring og håndte-
ring af olie, vil olie ikke medføre væsentlige virkninger på miljøet. 
 

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Anlæg og arbejdsgange er tilrettelagt med henblik på at minimere risiko for uheld og 
udslip af gylle og kemikalier.  
 
Kemikalier opbevares på ejendommen i skab i aflåst rum i garage. 
 
Sprøjtemidler håndteres på befæstet areal ved ensilageplads og evt. spild vil opsamles i 
pladsvandsbeholder. Der er i rum til kemikalier placeret sugende materiale, der anvendes 
ved et evt. spild udenfor befæstet areal.   
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Olie opbevares i lukkede tromler på fast bund i maskinhuset. Der opbevares sugende 
materiale i nærheden til at opsuge evt. mindre spild.  
 
Olietank til diesel er fra 2003. Tanken er placeret ved stald på betongulv uden afløb.  
Olietank til fyringsolie er fra 1968. Tanken er placeret ved stald på jorden.  
 
Rørbrud vil kunne konstateres ved trykfald.  
 
Der opbevares savsmuld eller kattegrus i nærheden af olieopbevaring til at opsuge et 
eventuelt mindre spild med det samme. 
 
Gyllebeholdere er tilmeldt beholderkontrol, og kontrolleres da for utætheder eller skader. 
Eventuelle fejl og mangler udbedres løbende.  
 
Der er ingen afløb i nærheden af gylletankene. Det tjekkes om der er plads i gylletankene 
før der pumpes til beholder, og der kan ikke ske overløb fra fortank.  
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Fra gyllebeholdere er der ca. 380 m til nærmeste vandløb mod øst/nordøst. Hvis behol-
dere mod forventning springer læk, vil gyllen fordele sig omkring beholderne, men vil 
ikke nå til vandløb. 
 
Der anvendes gyllevogn med læssekran, som sikrer, at der ikke sker spild i forbindelse 
med fyldning af gyllevogn. 
 
Terrænet er fladt (0-6 grader). Det medfører, at der kun er lille risiko for at vælte med 
gyllevogn. 
 
Det kan selvfølgelig ikke garanteres, at der ikke kan ske uheld, såsom en gyllevogn væl-
ter, eller der kommer skybrud efter gylleudbringning som undtagelsesvis  sker med slæ-
beslanger. Generelt køres der hensigtsmæssigt, og vejret vurderes før udbringning, så 
sandsynligheden for disse uheld er små. Hvis en gyllevogn vælter – eller en gyllebeholder 
sprænger – vil opsamling af gylle øjeblikkeligt blive iværksat og beredskabet tilkaldt. 
 
Ved pumpning af gylle fra stald til beholder anvendes traktorpumpe. Det tjekkes løbende, 
om der er plads i de enkelte beholdere. Der sker ingen automatisk pumpning.  
 
Gyllebeholder har omfangsdræn, som bl.a. inspiceres i forbindelse med tømning af be-
holderen. Også ny beholder vil blive forsynet med omfangsdræn. 
 
Omfangsdrænenes primære formål er at tjekke grundvandsstanden, så beholderen ikke 
tømmes i niveau under grundvandsstand, idet tømning under grundvandsstand vil kunne 
forårsage brud på gyllebeholderens bundplade og dermed utæthed.  
 
Nærmeste boring (DGU 167.657) til markvanding ligger ca. 80 m syd for ny gylletank. 
Nærmeste sø ligger ca. 420 m nord for eksisterende gyllebeholder. 
Ca. 380 m nordøst for gyllebeholdere ligger nærmeste vandløb/afvandingsgrøft. Den lø-
ber videre til Sønder Å. 
 
Vurdering 
Da terrænet er fladt, og afstande til vandboring, søer og vandløb i området er stor  (80 
m til 420 m), vurderer Aabenraa Kommune, at risikoen for forurening af vandløb, søer og 
boringer, hvis gylletanke på Flensborgvej 80 kollapser eller springer læk, er lille. 

 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks at 
anmelde dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsyns-
myndigheden, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 
 
 

5.11.2 BAT driftsforstyrrelser og uheld  

Redegørelse 

Der skal udarbejdes en beredskabsplan, der som udgangspunkt følger Skov- og Natur-
styrelsens skabelon. Denne beredskabsplan skal i kopi være Aabenraa Kommune i hænde 
senest 1 måned efter at denne miljøgodkendelse er givet. 
Beredskabsplanen skal mindst én gang årligt tages op til revision. 
Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabs-
planen, og at beredskabsplanen foreligger på et sprog, som medarbejderne forstår. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det er BAT at udarbejde en beredskabsplan.  
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6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse  
Hovedparten af husdyrgødningen på Flensborgvej 80 består af kvæggylle. En mindre del 
består af dybstrøelse. Dybstrøelse kan lagres i markstak, hvis den er komposteret. 
Dybstrøelse fra kvæg komposterer, hvis det ligger i gns. 3-4 måneder i stalden; dvs at 
der er ca. 6 mdr. imellem at der muges ud.  
Gødningen fra småkalve i enkelt- eller fællesbokse, og fra kælvningsbokse, ligger sjæl-
dent længe nok imellem udmugningerne, til at det er komposteret. Det betegnes i stedet 
som fast husdyrgødning. 
 
Ansøgning er vedlagt kapacitetsberegning (bilag 1.5). 
 
Tabel 11. Produceret husdyrgødning 

Dyretype Gødningstype 

Mængde i tons 

 Ansøgt drift 

Flydende Fast 

210 køer Flydende 5351  

15 køer Dybstrøelse el. fast gødning  231 

183 kvier 
(6-28 mdr) Flydende 1189  

50 kalve  
(0-6 mdr) Fast gødning og evt. dybstrøelse  95 

    

    

Sum  6540 326 

 
I opgørelse af mængden af produceret kvæggylle er 100 liter drikkevandsspild og 3000 
liter vaskevand pr ko pr år inkluderet. For opdræt er inkluderet 250 liter drikkevandsspild 
for kvierover 6 mdr. og 50 liter drikkevandsspild for kalve under 6 mdr. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for gødningstyper og 
mængder. 
 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Hovedparten af gødningen håndteres som gylle, og kun en mindre del som dybstrøelse.  
Beholdere på 890 og 1440 m3 og gyllekanaler på 1360 m3, anvendes sammen med ny 
gyllebeholder på 3000 m3 til opbevaring af gylle.  
Beholder 1.1.7 på 890 m3 anvendes til pladsvandsbeholder, som aftager vand fra beton-
arealer og ensilageplads. Vandet i pladsvandsbeholder blandes ikke med husdyrgødning 
og kræver derfor ikke flydelag eller overdækning.  
. 
Tabel 12. Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning 

Anlæg Kapacitet Pumpeanlæg Opførelsesår Overdækning % % 



 

 

43

i m³ før efter 

Gyllebeholder 
(1.1.6)  

890 Læssekran  1992 Naturligt fly-
delag 

20,5 13 

Gyllebeholder 

(1.1.7) 
(890) * Læssekran  1995 Ingen efter 

udv. 
20,5 0 

Gyllebeholder 

(1.1.8) 
1440 Læssekran  2002 

Naturligt fly-
delag 33 22 

Ny gyllebehol-
der 

(1.1.10)  

3000 Læssekran  - 
Fast over-
dækning 

0 45 

Eksisterende 
kanaler 

(1.1.11) 

1360 **  - - 26 20 

I alt 6690    100 100 

 
*Efter udvidelsen anvendes denne beholder til pladsvand, der ikke blandes med husdyr-
gødning.  
**Før udvidelse var der 1150m3 kapacitet i kanaler. 
 
Gyllebeholder 1.1.6 og 1.1.7 har haft 10 års beholderkontrol i henholdsvis november 
2009 og december 2004.  
Gyllebeholder 1.1.8 skal have udført beholderkontrol senest 2012. 
 
Der opbevares ikke kvæggylle eller dybstrøelse/fast gødning på anden ejendom, eller 
leveres til biogasanlæg, gødningsbehandlingsanlæg eller gødningsopbevaringsanlæg.  
Der skal foretages daglige tjek og løbende service af gyllebeholderne efter behov.  
 
Vurdering 
Opbevaringskapaciteten er 6690 m3, og den årlige produktion er opgjort til 6540 m3. 
Dvs at der er opbevaringskapacitet til i alt 12,3 mdr.´s produktion. 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for opbevaring af fly-
dende husdyrgødning, og at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. 
 

6.2.2 BAT opbevaring af flydende husdyrgødning 

Redegørelse 
Gyllen flyttes fra stalden til gyllebeholder via forbeholder og vha. trykledning. Gyllen le-
des i beholderen under overfladen af flydelaget.  
 
Med hensyn til BAT og gødningsopbevaring så kan BAT indenfor kvægbrug sammenlignes 
med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT er ifølge referencedokumentet for 
bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF): 
 

- en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske samt kemiske påvirknin-
ger 

- lageret skal tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, for-
trinsvis hvert år 

- 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 fx snittet halm, naturlig udtørringsskorpe, leca eller flydedug 
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Alle gyllebeholdere lever op til disse krav.  
 
Vurdering 
Det skal kontrolleres, at der konstant er flydelag på gyllen. Efter omrøring/udkørsel kon-
trolleres, at der er etableret flydelag, når der igen er gylle i tanken. Ellers tilsættes snit-
tet halm. 
Der skal føres logbog over flydelaget på gyllen. 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for bedst tilgængelige 
opbevaringsteknik på Flensborgvej 80.  
Aabenraa Kommune sidestiller BAT-opbevaring af husdydrgødning fra svin og kvæg, og 
vurderer BAT som opfyldt, når de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen og i 
BREF-dokumentet om Intensiv fjerkræ- og svineproduktion er opfyldt. 
 
 

6.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
Redegørelse 
 
Ansøger oplyser, at dybstrøelse fra små kalve 1-6 mdr. og fra goldkøer, kælvningsafde-
ling og sygebokse udmuges ca. hvert halve år og opbevares i overdækket markstak, med 
mindre dybstrøelsen udbringes direkte på marken uden forudgående oplag. 
 
I www.Husdyrgodkendelse er der under andel for direkte udbringning af dybstrøelse ind-
tastet 65 % som er normen for kvæg. Procentandelen er dog ikke et udtryk for den fakti-
ske håndtering af dybstrøelsen. I virkeligheden køres en højere andel af dybstrøelsen 
direkte ud. 
 
Tabel 13. Opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Anlæg 
Kapaci-
tet i m³ 

Afløb til 
Opførel-
sesår 

Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Markstak (1.1.9)* 
100 
tons   ja 100 100 

I alt     100 100 

* Fast gødning fra småkalve (0-1 mdr.) kommer i gyllebeholderne som flydelag 
 
 
BAT opbevaring af fast husdyrgødning og dybstrøelse 
Dybstrøelse fra opdræt på 1-6 mdr. muges ud fra staldene 2 gange om året, og største-
parten af det køres direkte ud. Den del af dybstrøelsen, der ikke køres direkte ud, køres i 
overdækket markstak.  
Den faste gødning fra kalvebokse (kalve maks. 1 mdr.) bruges som flydelag i gyllebehol-
dere. Betonareal ved gyllebeholdere/ensilagesiloer (betonbund med afløb) bruges som  
bufferlager til kalvemøget (kalve 0-1 mdr.) indtil kalvemøget overføres til flydelaget i en 
af gyllebeholderne. Bufferlageret overdækkes, med mindre der tilføres fast gødning hver 
dag. 
Dybstrøelsen fra goldkøer samt kælvnings- og sygeafdeling udbringes direkte på marken, 
eller opbevares i markstak.  
 
Markstakkenes placering skifter fra år til år, og overholder afstandskrav til skel, vandløb, 
søer, dræn, vandindvindingsboringer og veje, levnedsmiddelvirksomhed og beboelse, 
som beskrevet i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. 
 
Vurdering 
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Der produceres 326 tons dybstrøelse/fast husdyrgødning om året på Flensborgvej 80 i 
ansøgt drift. Der opbevares 100 tons dybstrøelse i markstak. Dvs at der køres ca. 226 
tons dybstrøelse direkte ud fra staldene til udspredning og nedbringning på markerne.  
Ansøger har i ansøgningen opgivet, at bokse til småkalve (0-1 mdr) rengøres efter hver 
kalv.  
Aabenraa Kommune vurderer, at kalvemøg, som har ligget i kalveboks i én måned, ikke 
er at regne som kompostlignende. Den faste husdyrgødning fra fællesbokse til kalve fra 
1-6 mdr. kan regnes som kompostlignende, og kan opbevares i markstak, hvis der højest 
muges ud to gange årligt. 
Kalvemøget fra kalve på 0-1 mdr. opbevares på møddingsplads mellem gyllebeholdere. 
Kalvemøget på møddingspladsen skal overdækkes, med mindre der er tale om daglig 
tilførsel. Kalvemøget fra kalve på 0-1 mdr. føres fra møddingspladsen til opbevaring i 
gyllebeholder, hvor det udgør en del af flydelaget.   
Aabenraa Kommune stiller vilkår om opbevaring af fast gødning fra kalve på 0-1 mdr. 
opbevares på møddingsplads eller i gylletank, som beskrevet ovenfor. Og at fast gødning 
fra kalve på 1-6 mdr. ligger i kalveboksene i min. 6 mdr, hvis det efterfølgende køres i 
markstak.  
Markstak må ikke placeres i bufferzone I eller II, da markstak betragtes som opbeva-
ringsanlæg. I modsat fald vil hele anlægget opfattes som beliggende i bufferzone I eller 
II. 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for opbevaring af fast 
gødning/dybstrøelse, og at den faste gødning/dybstrøelsen opbevares forsvarligt, når de 
givne vilkår følges. 
 

6.4 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.4.1 Generelt 

Redegørelse 
Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af 
gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jord-
bundstype, sædskifte, vanding og planternes udbytte.  
 
Det er maskinstation, der står for udbringningen af gylle og dybstrøelse.  
Som hovedregel udbringes al gylle med 25 m³ gyllevogn med nedfælder.  
Hvis der ikke er nedfælderudstyr til rådighed hos maskinstation, eller hvis prisforholdene 
gør nedfældning meget dyr, udlægges gyllen på Flensborgvej 80 med slanger. 
Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er ud-
bragt gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør).  
 
Pladsvand udbringes med vandingsmaskine eller med gyllevogn, og som hovedregel uden 
transport på offentlig vej.   
 
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. Gylleudbringning sker kun på hverdage og ikke op til store fester (for så vidt, at der 
er kendskab hertil). 
 
Dybstrøelse i markstak udbringes med  gødningsspreder, som kan sprede ca. 15 tons pr 
læs. Dybstrøelsen nedbringes senest 6 timer efter udbringning. 
 
 

6.4.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og udbringningsteknik vurderer Miljøstyrelsen, at den generelle regu-
lering, som landbruget er underlagt i relation til udbringning af husdyrgødning, kan be-
tragtes som BAT. I øvrigt sidestiller Aabenraa Kommune kvæg og svin mht udbringning 
af husdyrgødning, og henviser til BREF-dokumentet om intensiv fjerkræ- og svineproduk-



 

 

46

tion. BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgænge-
lige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række 
tiltag. En del af disse tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgø-
relse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, hvorfor det er et lov-
krav at følge dem. Fx: 
  

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

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

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

 
 
Valg og alternativer indenfor udbringningsteknik kan vurderes ud fra følgende: 
 

Teknik 
Pris  

pr. ton husdyrgød-
ning 

Kommentar 

Udbringning via gyllevogn 
med slæbeslange 13 kr. 

Billig metode, der er hurtig og min-
dre afhængig af vejret. Kræver ef-
terfølgende nedharvning ved ud-
bringning på ubevokset jord. Ned-
harvning kan sættes til 4 kr/ton i 

ekstra udgift.   

Udbringning via gyllevogn 
med nedfælder 25 kr. 

Metode med mindst fordampning af 
ammoniak, og dermed bedre udnyt-
telse af næringsstofferne, dog med 
væsentlig pristillæg for nedfæld-

ning. 

Udbringning via Slangeud-
lægger 

20 kr. 
Fordel er, at der bliver mindre kør-
sel med tunge maskiner i marken 

og deraf højere udbytte.    

 
 
Ansøger anfører, at når høstet udbytte på markerne gøres op, er der væsentlig forskel på 
udbringningsmetoderne på denne bedrift. På denne ejendom er det mest optimalt at ud-
bringe husdyrgødning via nedfældning med nuværende prisforhold.  
 
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, 
således fordampningen af ammoniak reduceres mest mulig og udnyttelsen af nærings-
stoffer er størst mulig. Ligeledes vil stigende afgrødepriser flytte afgrødernes økonomisk 
optimale kvælstofniveau højere op, og dermed kræve bedre udnyttelse af husdyrgødning 
på bedriftens arealer. 
 
Alle bedriftens udbringningsarealer kan vandes. Ingen af bedriftens udbringningsarealer 
er drænede efter ejerens viden.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne håndtering og udbringning er BAT, idet 
der udarbejdes mark- og gødningsplan, således at der tages hensyn til afgrødens behov 
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og arealernes karakteristika. Der anvendes nedfældning som minimerer ammoniakfor-
dampning, og som også giver bedre udnyttelse af gødningens N-indhold. Der tages ved 
udbringning højde for vejrforhold mv.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at denne håndtering og praksis er i overensstemmelse 
med gældende lovgivning og retningslinjer, og at der arbejdes med at undgå uheld, ud-
slip og påvirkning af miljøet. 
 
 
 
 



 

 

48

7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 
Redegørelse 
De største potentielle gener for naboer vil være fra lugt, støj og transport.  
Lugten stammer fra staldene og fra opbevaringsanlæggene (gyllebeholderne), og fra ud-
bringning af gylle. 
 
Man skelner mellem vedvarende lugtkilder og periodiske lugtkilder. De vedvarende hidrø-
rer fra dyrene i staldene, anlæg til opbevaring af ensilage og fra anlæg til opbevaring af 
husdyrgødning. De periodiske stammer primært fra udkørsel af husdyrgødning. 
 
Vedvarende lugtkilder 
 
Anlæg  
For de vedvarende lugtkilder beregnes en lugtgeneafstand. Udenfor denne lugtgeneaf-
stand må lugtgenerne fra husdyrholdet anses for at være ubetydelige. 
For lugt fra naturligt ventilerede kvægstalde gælder, at lugten er svag og diffus sammen-
lignet med lugt fra lukkede stalde med ventilation.  
Store nye stalde med naturligt ventilation, hvor gulvene kan holdes forholdsvis tørre, 
afgiver generelt mindre lugt end mindre og mere lukkede kostalde. 
 
Opbevaring af ensilage og kompost  
Lugt fra ensilagesiloer og markstakke med ensilage mindskes først og fremmest ved at 
ensilagen høstes og lagres under optimale forhold, så resultatet er en vellugtende ensila-
ge uden saftafløb. Ensilagen skal lagres lufttæt, og utætheder i overdækningen skal ud-
bredres for at undgå fejlgæring, og dannelse af ubehagelig lugt. Dårlig ensilage, som 
sorteres fra før opfodring, bør overdækkes, hvis der er risiko for nabogener, f.eks. lugt 
og fluer.   
 
Lugtens udbredelse, og lugtberegningen i denne godkendelse, afhænger af anlæggets-
geografiske placering og den fremherskende vindretning, antal kvæg på stald og deres 
vægt, og om der er andre husdyrbrug i nærheden, som bidrager til lugten (kumulation). 
I Danmark er den fremherskende vindretning fra vest mod øst, og nabobebyggelser  be-
liggende øst for lugtafgivende anlæg er derfor mere udsatte end tilsvarende beboelse 
vest for anlæg. 
 
Periodiske lugtkilder 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Lugt fra udbringning af gylle afhænger af flere parametre: 
Lugt fra udbringning af gylle øges i varmt og luftigt vejr, og formindskes i stille gråvejr 
med efterfølgende regn. Nedfældning af gylle mindsker lugten, hvis gyllen kan komme et 
godt stykke ned i jorden.   
Dybstrøelse og fast gødning er der kun mindre mængder af på Flensborgvej 80. Ved ud-
bringning skal gødningen nedbringes, dvs. enten nedpløjes eller nedharves, inden 6 timer 
efter udbringning. Det er med til at minimerer tidsrummet med evt. lugtgener. 
 
Generelt gælder, at ofte opleves lugtgener som mindre generende, hvis naboer og om-
kringboende bliver varskoet før udbringning af gylle/gødning, og hvis landmanden er ind-
stillet på at tage størst mulig hensyn ved udkørsel: f.eks.  

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

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

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

 
* De tomme felter i tabellen betyder, at geneafstaden er større end 1,2 x geneafstanden og er ikke 
opgivet i tabellen fra ansøgningsskemaet. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt. Der er ca. 5 km til nærmeste byzone, som er Tinglev. Der er 
ca. 650 m til St. Jyndevad, som er nærmeste samlede bebyggelse. Og der er ca. 430 m 
til nærmeste nabo, som ikke er en landbrugsbedrift, Flensborgvej 70, vest for Flensborg-
vej 80. 
 
Anlægget er beliggende længere væk end 300 m til samlet bebyggelse og byzone, samt 
længere væk end 100 m til den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke 
ejes af ansøger. Der er således ingen kumulation med andre ejendomme med et husdyr-
hold større end 75 dyreenheder. 
 
Vurdering  
Den faktiske afstand til nærmeste enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone er betydelig 
større end den beregnede lugtgeneafstand. 
Aabenraa Kommune vurderer derfor, at lugtgener fra den ansøgte produktion på Flens-
borgvej 80 ikke vil være urimelige overfor naboer, omkringboende og forbipasserende.  
 

7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Generel forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr 
Aabenraa Kommune forventer, at der sker generel forebyggelse af skadedyr.  
Forebyggelse af gnavere, først og fremmest rotter, sker bl.a. ved at der holdes rent og 
ryddeligt, bl.a. langs bygningernes fodmure, og ved at undgå frit tilgængeligt oplag af 
foder og halm. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, så der ikke opstår risiko 
for tilhold af skadedyr (rotter mv.). 
Kasseret foder, halm og organisk affald skal fjernes. Gødningsrester og foderspild i stal-
dene, f.eks. langs krybbekanter, skal ligeledes fjernes regelmæssigt. Konstateres der 
rotter på en ejendom, skal kommunens tekniske forvaltning kontaktes.  
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Rotter og andre gnavere kan bekæmpes direkte med fælder eller udlæggelse af gift (ke-
misk bekæmpelse).  
Kemisk bekæmpelse af rotter må kun foretages af autoriserede personer eller deres an-
satte.  
Alle ejendomme på landet får besøg af den kommunale rottebekæmpelse hvert år.  
 
Forebyggelse af fluer sker ligeledes ved at undgå gødningsrester og fodersplid. Fast gød-
ning og dybstrøelse kan bidrage til opformering af fluer, og skal håndteres derefter. 
Fluer kan bekæmpes direkte med biologiske midler, f.eks. rovfluer, med fluegift (kemisk 
bekæmpelse), eller med ”limplader” og lysfælder. Kemiske bekæmpelsesmidler skal være 
godkendt af miljøstyrelsen (www.mst.dk). 

7.3 Fluegener 
Ansøger vurderer, at der ikke er store problemer med fluer på ejendommen. Der anven-
des ingen fluebekæmpelsesmidler, da behovet herfor ikke er til stede.  Hvis der opstår 
behov for fluebekæmpelse vil det blive foretaget i overensstemmelse med Statens Ska-
dedyrslaboratoriums retningslinjer.  
 

7.4 Rottebekæmpelse 

Ansøger vurderer ikke, at der er problemer med rotter. Ejendommen får regelmæssigt 
besøg af kommunens skadedyrsbekæmper samt privat firma (ISS) til forebyggende be-
kæmpelse.  
I øvrigt holdes ejendommen 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 der på Flensborgvej 80 er truffet de nødvendige foran-
staltninger til at bekæmpe skadedyr, først og fremmest rotter og fluer.  
Desuden vurderer Aabenraa Kommune, at afstanden til nærmeste naboer er så stor, at 
der ikke forventes gener for naboer. 
 

7.5 Transport  
Redegørelse 
 
Tabel 15. Antallet af transporter (skønnede tal)  

Transporter 
Før udvidelse 

antal/år 

Efter udvidelse 

antal/år 

Fyringsolie/brændstof 12 12 

Afhentning af mælk 182 182 

Flytning af kalve + kælvekvier 25 25 

Afhentning af døde dyr 25 25 

Afhentning af dyr til slagtning 25 25 

Gyllekørsel 240 * 290 

Kørsel med markmaskiner, 
inkl. kørsel med dybstrøelse. 

100 125 

Indkørsel af græs og majs og 
halm 330 500 
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Diverse sækkevarer mv. 12 12 

Foder (kraftfoder, råvarer 
o.lign) 

12 12 

Maksimalt i alt 914 1184 

 
* før udvidelsen køres pladsvand ud sammen med gylle, dette er adskilt efter udvidelsen, 
hvor det vandes ud med vandingsmaskine  
 
Til- og frakørsel sker ad Flensborgvej. Generelt øges antallet af transporter med ca. 30 
%. Transporterne sker typisk på hverdag frem til kl. 18. Transport vil hovedsagelig ske 
med lastbil. Dog vil markarbejdet hovedsaglig ske med traktor og markredskaber. 
 
Mht gylletransporter passeres følgende byer:  
St. Jyndevad, og evt. Ll. Jyndevad for de sydvestlige udbringningsarealers vedkommen-
de.  
Skal gylle transporteres mere end 10 km ad offentlig vej, skal transporten ske med last-
bil.  
 
Gylletransport: 
Der anvendes 25 tons gyllevogn med nedfælder og læssekran. 
Kørselsruterne er forholdsvis korte, idet hovedparten af bedriftens arealer ligger tæt om-
kring ejendommen (max. 5 km fra gyllebeholdere).  
Antallet af kørsler med gylle øges kun med 21 %, idet vand fra ensilagesilo-
er/ensilagepladser efter udvidelsen bliver udbragt med vandingsmaskine. Hidtil har det 
opsamlede vand fra ensilagesiloer/ensilagepladser været opbevaret og udbragt sammen 
med gyllen. 
For hovedparten af gyllekørslerne bruges Flensborgvej som transportvej. En del af gylle-
transporterne sker uden at komme på offentlig vej.  
Se i øvrigt bilag med anvendte veje til transport af gylle.  
 
Transport af foder, mælk, dyr, mv 
Hvorvidt f.eks. fodertransport og afhentning af mælk passerer tætbeboede områder, af-
hænger af den rute, som hhv. foderfirma / chauffør og mejeri vælger.  
Omfanget af kørsel i forbindelse med transport af mælk og dyr, samt levering af diverse 
råvarer ændres ikke væsentligt i forbindelse med udvidelsen. Der vil i mange tilfælde 
medtages større mængder pr. kørsel. 
Størsteparten af transporterne sker indenfor normal arbejdstid (ml. kl. 7 og 18 ), mens 
der i forbindelse med ensilering og udkørsel af gylle vil kunne foregå transporter i aften-
timerne. Afhentning af mælk kan ske døgnet rundt. Ifølge aftale med Arla skal mælken 
kunne afhentes døgnet rundt. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyr-
læge, inseminør, ydelseskontrol mv. 
 
 
Vurdering 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler.  
Når gylle skal køres til de vestlige udbringningsarealer, passeres de samlede bebyggelser 
St. Jyndevad og/eller Ll. Jyndevad. Ansøger opfordres til kun at transportere gylle gen-
nem St. Jyndevad og Ll. Jyndevad på hverdage i tidsrummet kl. 8.00-18.00. Da gylle-
transport kan medfører gener, f.eks. ved spild, er det af største vigtighed, at gylletrans-
port sker med størst mulig hensynstagen til miljø, naboer og andre berørte. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at det er en fordel, at udbringningsarealerne ligger max. 5 
km fra Flensborgvej 80. Det sparer brændstof, slid på vejene, mandetimer, mv. 
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Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for transport, og at 
transport kan foregå uden urimelige gener for miljø, naboer, omkringboende og andre 
berørte. 
 

7.6 Støj 
Redegørelse 

Beskrivelse af støjkilder 

Støjkilder er primært malkning, gyllepumpning- og udbringning, foderblanding, mark-
vanding og kornvalsning. 
 
Tabel 16. Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Malkecenter I bygning nr. 2 

Malkning: kl. 5 - 7.30 og kl. 15-
18.3 

Køleanlæg driftstid 6 timer i 
døgnet, dog ikke fra afhentning 

af mælk til ny malkning. 

Håndtering af foder (mik-
servogn) 

Ved betonareal foran 
plansilo 

Ca. 60 min. mel. kl. 6-9 om 
morgenen 

Ensilering, høst Ved ensilagepladser  8-10 dage om året kl. 8-22 

Lastbiler m.v. Se oversigtstegning 
over kørselsruter 

Fra 7.30 – 18 

Markvanding På udbringningsarea-
lerne 

I vækstsæsonen maj-september, 
primært i dagtimerne 

 
Indblæsning af foder i siloer kan give anledning til mindre støjgener. 
 
Der forventes ikke støj- eller støvgener udenfor ejendommens arealer. 

Tiltag mod støjkilder 

Der er ikke foretaget særlige tiltag for at dæmpe støjkilder, fordi anlægget er placeret 
forholdsvis langs fra nærmeste naboer.  
 
Beliggenheden af landbruget Flensborgvej 80, 6360 Tinglev 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgen-
de i afsnittet 7.1 Landbrug: 
 
7.1 Landbrug 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, 
miljø, landskab og kulturhistoriske interesser 
at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistorie. 
 
I afsnittet 6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter er anført følgende: 
 
6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at forebygge og begrænse forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder 
og trafik. 
 
Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i 
bymønsteret. 
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De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. 
Landbruget Flensborgvej 80, 6360 Tinglev er beliggende i Det åbne land, Vest og har 
driftsarealer beliggende i det samme område. 
Kommuneplanen fastsætter for planens område Vest ikke retningslinier for støjbelast-
ning, 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 Flensborgvej 80, 6360 Tinglev er beliggende i 
Det åbne land, Vest. 
Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse kan 
være af betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, eksempelvis 
boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer, landsbyer. 
Afstanden til landsbyen Store Jyndevad (planområde 4.8.006.L) er større end 500 meter. 
På denne afstand kan der opstå støjgener i landsbyen. 
Anvendelsen af landsbyen Store Jyndevad beskrives i kommuneplanen som Blandet bolig 
og erhverv. 
Driftsarealer hørende til landbruget er beliggende i lidt kortere afstand til landsbyen Sto-
re Jyndevad end driftsbygningerne, idet afstanden er større end 370 meter. 
 
 
Vilkår 

1. Bidraget fra landbruget med adressen Flensborgvej 80, 6360 Tinglev til det 
ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land og i landsbyen 
Store Jyndevad 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 
Landsbyen Store 
Jyndevad 
område 4.8.006.L 

55 45 40 

 
Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern 
støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj 
fra virksomheder. 
 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer 
ved boliger. 
Støjgrænserne må i landsbyen Store Jyndevad ikke overskrides noget sted i 
området. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det 
mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbi-
drag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar 
nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 
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Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs og majs til siloanlæg eller 
til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse 
med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. 
 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes om-
råde, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i 
landbrugets støjbidrag. 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på 
lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, 
uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbru-
get. 
 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udfø-
res, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et 
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 

 
 

7.7 Støv 
Redegørelse 
Der kan forekomme støv i forbindelse med indkørsel og håndtering af halm. Mængden af 
halm er dog begrænset, idet hovedparten af markerne dyrkes med grovfoderafgrøder.  
I forbindelse med gyllekørsel og anden transport på interne grusveje kan der forekomme 
støv. Men da der kun er ganske få naboer i nærheden af interne grusveje, medfører det 
næppe gener for andre end ansøger selv. 
Støvgener fra håndtering af dyr og foder skønnes at være minimale, og vurderes ikke at 
genere naboer og omkringboende. Støvgener forventes ikke øget væsentligt i ansøgt drift 
i forhold til nudrift. 
 
Vurdering  
Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget. Ansøger opfordres til 
hensynsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. 
 
Aabenraa Kommunes vurdering er, at støvgenerne fra Flensborgvej 80 vil ligge på niveau 
med støvgener fra lignende landbrugsbedrifter med mælkeproduktion, og at støvgenerne 
ikke vil være urimelige for naboer og omkringboende. Der forventes ikke støvgener 
udenfor ejendommens arealer. 
 

7.8 Lys 
Redegørelse 
Udendørs består en del af belysningen af 21 sensorstyrede små lamper (orienteringslys), 
der lyser nedad. Belysning på kostaldens østlige langside, og på maskinhusets nordlige 
gavl, virker som orienteringslys for tankbil, når mejeriet afhenter mælk efter mørkets 
frembrud. De 2 lyskilder på kostaldens sydlige gavl er styret af tænd/sluk kontakt, og 
tændes efter behov. Disse lys er arbejdslys, og bruges, hvis foder, dyr eller gylle skal 
håndteres efter mørkets frembrud. Der er ikke nabobebyggelse umiddelbart øst, vest, 
nord eller syd for Flensborgvej, som kan blive generet af udendørs lys. Nærmeste nabo 
ligger over 300 m fra kostalden på Flensborgvej 80 i sydøstlig retning. 
Flensborgvej 80 ligger tæt på Flensborgvej. Flensborgvej er en større regional vej, som 
er forholdsvis trafikeret. De udendørs lys, som er opsat, lyser nedad, undtagen på ko-
staldens sydlige gavl, som ligger bortvendt fra Flensborgvej. 
Det er dog vigtigt også fremover ikke at opsætte lys, som kan virke generende eller 
blændende for færslen på Flensborgvej. 
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Indendørs lys i stalden vil afhænge af årstiden, idet behovet er mindre om sommeren, 
hvor der naturligt er flere lyse timer, end om vinteren. Om natten er lyset i stalden redu-
ceret til vågelys, og det er kun ved opsyn, kælvninger, akut dyrlægehjælp, eller lignende, 
at lyset tændes i nattetimerne. 
 

Fig. 4.  Udendørs lyskilder på Flensborgvej 80. Lyskilder er angivet med gul stjerne. 
 
Vurdering  
Aabenraa kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for lysforhold på Flens-
borgvej 80. Belysningen på Flensborgvej 80 svarer til belysning på tilsvarende kvægbe-
drifter.  
Aabenraa Kommune vurderer, at naboer, forbipasserende og omkringboende til Flens-
borgvej 80 ikke i væsentlig grad vil blive generet af lysforholdene på Flensborgvej 80. 
 

7.9 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 %. Ansøgning er ind-
sendt første gang 22. december 2008. Der er ikke udgående dyr. 
 
Etape 1 
 
Som ammoniakreducerende virkemidler ift. det generelle krav om reduktion af ammoniak 
anvendes: 

• Robotskraber på spalter i stald 1.1.1  
• Fast overdækning af ny gyllebeholder på 3000 m3 
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Beregning for etape 1 
 

 
Tabel 17 A: Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra an-
søgningssystemet i etape 1. 
 
 
Etape 2 
 
Som ammoniakreducerende virkemidler ift det generelle krav om reduktion af ammoniak 
anvendes: 

• Robotskraber på spalter i stald 1.1.1 og 1.1.5.  
• Fast overdækning af ny gyllebeholder på 3000 m3 

 

 
Tabel 17 B: Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra an-
søgningssystemet i etape 2. 
 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det generelle krav til reduktion af ammoniaktab fra 
stald og lager på 20% er opfyldt I såvel etape 1 som etape 2, da beregningerne viser, at 
der reduceres med hhv. 508 kg N/år og 426 kg N/år udover de  20 % ammoniakredukti-
on, der er krav om. 
 

7.10 Ammoniak – individuel reduktion  
Husdyrbruget på Flensborgvej 80 medfører produktion af husdyrgødning (gylle, fast gød-
ning), som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.), der ved 
uhensigtsmæssig behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet. 
 
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-
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ger. For ansøgninger indsendt i 2008 er kravet en 20 % reduktion. Kravet vedrører alene 
reduktion af den forøgede emission, altså ammoniakemissionen fra selve udvidelsen, 
samt for stalde der renoveres. Det fremgår af ansøgningen, at dette reduktionskrav er 
overholdt. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte udvidelse vil give anledning til en meremis-
sion af ammoniak på 713,8 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved bliver 
på 3487,2 kg N/år. 
 
Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et natur-
område belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssam-
mensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 
nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og kon-
kurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtyper-
nes tilstand ændres. 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensæt-
ning. 
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i 
form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Naturarealer på ejendommen 
 
Følgende naturarealer har Aabenraa kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

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

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor en radius af 1 km fra 
anlægget på Flensborgvej 80. 

 
Naturarealerne omfatter, 5 moser, 1 eng og 3 vandhuller. Arealerne 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 mark 4, 20, 21 og 22 beliggende i  ”områder 
med naturinteresser”. Ingen udbringningsarealer ligger i § 3, men mark 4,20,21,22 stø-
der op til § 3 eng og § 3 mose. På mark 5 og mark 21 ligger § 3 vandhuller, og mark 11 
støder op til § 3 vandhul, se kort 1. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på mellem 19,3 og 24,6 kg N/ha/år – størst nord og 
øst for anlægget på Flensborgvej 80. Der regnes med et gennemsnit på ca. 22 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 



 

 

58

antallet af andre husdyrbrug med mere end 75 DE, der ligger nærmere bruget og § 7 
naturområdet end 1000 meter (bufferzone II)). 
 
De naturområder, der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., 
er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesområder 
6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor in-
ternationale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og 
brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og be-
liggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forpligtet til at foreta-
ge en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at sikre natur-
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. 

Kort 1. Flensborgvej 80´s udbringningsarealer ift §3 natur, §7 med bufferzoner, og be-
sigtigelsespunkterne A, E, F, G, H, I, J, K. Der er lavet punktberegning til A, E og H. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Der ligger ingen naturområder indenfor 1000 meter fra anlægget, som er omfattet af 
Husdyrlovens § 7, jf. kort 1. 
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Der ligger en mose, som er omfattet af §7, ca. 3,75 km øst for anlægget på Flensborgvej 
80.  
Der er ikke beregnet på merdepositionen til denne mose, da merdepositionen vurderes 
som negligerbar, når afstanden er over 3 km (jævnfør teknisk notat fra DMU (2006)). 
 
Sønder Ådal, som er et internationalt beskyttelsesområde nord for Flensborgvej 80, er 
ikke omfattet af § 7 og bufferzoner. Naturtyperne i Sønder Ådal er forholdsvis kvælstofri-
ge, og udpegningen har baggrund i beskyttelse af fuglelivet. 
 
Indenfor 1000 meter fra anlægget ligger der ingen naturområder, som udover Naturbe-
skyttelseslovens § 3 er omfattet af Husdyrlovens § 7, men der ligger en højmose, der 
skal betragtes som særligt tilfælde (Markeret med A på kort 1). 
Højmosen skal behandles efter husdyrbekendtgørelsens § 11, stk. 2 som et særligt til-
fælde, hvor der fastsættes vilkår, der skærper det fastlagte beskyttelsesniveau i bilag 3. 
Jf. husdyrbekendtgørelsens § 11, stk. 4 skal der fastsættes vilkår efter de kriterier der 
fremgår af bilag 4. 
For ejendommen Flensborgvej 80 gælder følgende: Bufferzone II kriteriet om at der hø-
jest må være en merdeposition til naturarealet på 0,3 Kg N/ha, da der er mere end 2 
ejendomme over 75 DE indenfor bufferzonen. Beregning af ammoniak-deposition til mo-
sen fra Flensborgvej 80 viser 0,04 kg N/ha/år i merbelastning og 0,18 kg N/ha/år i total-
deposition. 
 
 
 
 
Område A 
 

Højmose (18. marts 2009) Besigtiget intensivt på lokaliteten. 

 

Naturtype/undertype Hængesæk 

Lokalitetsbeskrivelse Lille lysåben mose med spaghnum, star, 
kæruld og mosser på gyngende bund. Be-
gyndende højmoseflade med tuer af jom-
fruhår. Kantarealer/lagzone kraftig næ-
ringsstofbelastet (lysesiv, pil, mv). 

Mosen har stort potentiale, men der skal 
ryddes vedplanter og eutroficeringen skal 
nedsættes, f.eks. ved at der etableres rand-
zone uden om mosen, hvor der ikke gødes. 

Da mosen sidestilles med § 7, udløser den 
bufferzoner. Flensborgvej 80 kommer her-
med i bufferzone II. 

Matr. nr. 384 Jyndevad, Burkal. Højmosen 
grænser mod syd op til større skovareal, og 
mod vest, nord og øst grænser højmosen 
op til landbrugsjord. 

Lokalisering i forhold til anlæg 780 m sydvest for anlæg 

Lokalisering i forhold til arealer Mosen grænser ikke op til Flensborgvej 
80´s udbringningsarealer 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Punktberegning viser  

Merdeposition 0,04 kg N/ha/år 

Totaldeposition 0,18 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 10-15 kg N/ha/år (hængesæk) 
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Betydning som levested for bilag IV-arter  Lokaliteten kan på de tørreste områder 
være opholdssted for markfirben og de våde 
områder kan være rastested for padder, 
herunder bilag IV arter. 

Natura 2000 område Højmosen ligger ikke i Natura 2000. 

Kommuneplan/regionplan Området indgår ikke i kommune-
plan/regionplan 

Fredning Området er ikke fredet. 

Fig. 6. Område A Højmose (18. marts 2009) 
 
 
Vurdering (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Der er ikke arealer omfattet af husdyrlovens § 7 indenfor 1000 m fra anlægget. Det 
nærmeste areal omfattet af § 7 ligger ca. 3,75 km øst for anlægget, og vurderes ikke at 
blive påvirket, fordi vurderes merdepositionen vurderes at være negligerbar på afstande 
over 3 km (jf. teknisk notat fra DMU, 2006). 
 
Der er en højmose ca. 780 m sydvest for anlægget, som skal betragtes som særligt til-
fælde, og som udløser afskæringskriterier svarende til bufferzone II. Da der er mere end 
en anden ejendom med mere end 75DE indenfor bufferzonen, må merdepositionen fra 
Flensborgvej 80 højest være 0,3 kg N/ha. Dette er opfyldt, idet punktberegning viser, at 
merdepositionen er 0,04 kg N/ha og totaldepositionen er 0,18 kg N/ha. 
 
§ 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 Flensborgvej 80. 
 
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 
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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) 
Fig 5 giver en oversigt over § 3 og punkter, der er besigtiget. Der er lavet punktbereg-
ning for ammoniakdeposition til A, E og H.  
 
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.  
En del af § 3 naturtyperne ligger i tilknytning til Sønder Å, og er næringsstofrige naturty-
per: 
På en 15 km lang strækning øst for Flensborgvej 80 bliver Sønder Å hyppigt oversvøm-
met; vandløbsvedligeholdelse er ophørt, og dræn og grøfter er stoppet til. Det er sket 
som et VMPII-projekt, og projektet skal mindske kvælstofbelastningen af åvandet og 
dermed recipienten pga. forøget denitrifikation, og fremskynde udvikling af eng og sump-
skov. Vådområderne omkring SønderÅ tilbageholder også fosfor.  
Al natur i Natura 2000 har som udgangspunkt høj prioritet i forhold til al form for næ-
ringsstoftilførsel. 
Eng- og moseområder omkring SønderÅ er relativt næringsrige vådområder. Naturtyper-
ne består således IKKE af næringsstoffattige naturtyper, og det vurderes at den begræn-
sede meremmision fra anlægget ikke vil ændre naturtypernes tilstand.  
 
 
Område E 
 

Højstaudemose (18. marts 2009). Besigtiget intensivt på lokaliteten. 

 

Naturtype/undertype Højstaudemose 

Lokalitetsbeskrivelse Matr. nr. 127 Jyndevad, Burkal. Beliggende 
nord for Flensborgvej. Mod syd grænser 
området op til landbrugsarealer. Mod nord 
grænse området op til Sønder Å. 

Sumpet højstaudemose. Forholdsvis arts-
fattig, og meget næringsrig vurderet på 
plantearter (bredbladet dunhammer, pind-
svineknop, lodden dueurt, sødgræs, 
rørgræs, m.fl.) 

 

Lokalisering i forhold til anlæg Mosen ligger ca. 340 m nord-nordvest for 
anlægget på Flensborgvej 80. 

Lokalisering i forhold til arealer  Mosen grænser ikke op til Flensborgvej 
80´s udbringningsarealer 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Punktberegning viser  

Merdeposition 0,11 kg N/ha/år 

Totaldeposition 0,70 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år, svarende til rigkær  

Betydning som levested for bilag IV-arter Padder  

Natura 2000 område Det internationale naturbeskyttelsesområ-
de ”Sønder Ådal” ligger umiddelbart nord 
for ejendommen, adskilt af Flensborgvej. 
Området er Natura 2000 område nr. Ino 
101 ”Sønder Ådal”, herunder fuglebeskyt-
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telsesområde nr. F63 ”Sønder Ådal”.  

 

Kommuneplan/regionplan Området er udpeget som ”Naturområde” 

Fredning Området er ikke fredet. 

 

Fig 7.Område E. Højstaudemose ved Sønder Å. 
 
 
 
Område F og G 
 

Højstaudemose (Besigtiget på luftfoto, 15.7.2010) 

 

Naturtype/undertype Højstaudemose 

Lokalitetsbeskrivelse Aabenraa Kommune vurderer, at moseom-
råde F og G svarer til besigtiget moseom-
råde E, og består af  syd grænser område F 
og G op til landbrugsarealer. Mod nord 
grænse F og G op til Sønder Å. 

  

Lokalisering i forhold til anlæg Moseområde F ligger ca. 625 m nord for 
anlæg. Moseområde G ligger ca. 660 m 
nordvest for anlæg.  

Lokalisering i forhold til arealer Mark 20 grænser op til moseområde F. Fra 
markkant til Sønder Å er der ca. 70 m. 

 Mark 21 grænser op til moseområde G. 
Fra markkant til Sønder Å er der ca. 16 m.  

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

 Mer- og totaldeposition til moseområde F 
og G er mindre end mer- og totaldeposition 
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til mose E, hvor punktberegning viste: 

Merdeposition 0,11 kg N/ha/år 

Totaldeposition 0,70 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år, svarende til rigkær  

Betydning som levested for bilag IV-arter Padder  

Natura 2000 område Det internationale naturbeskyttelsesområ-
de ”Sønder Ådal” ligger umiddelbart nord 
for ejendommen, adskilt af Flensborgvej.. 
Området er Natura 2000 område nr. Ino 
101 ”Sønder Ådal”, herunder fuglebeskyt-

telsesområde nr. F63 ”Sønder Ådal”.  

 

Kommuneplan/regionplan Området er udpeget som ”Naturområde” 

Fredning Området er ikke fredet. 

 
 
 
 
 
Område H, I, J, K 

Vandhuller beliggende på, eller grænsende op til, Flensbrogvej 80´s udbring-
ningsarealer. (Besigtiget på luftfoto, 15.7.2010 

Naturtype/undertype Vandhul (sø) 

Lokalitetsbeskrivelse Vandhul I er omgivet af krat- og skovbe-
voksning svarende til en 15-30 m bræmme 
omkring vandhullet, og på luftfoto kan er 
ikke erkendes åben vandoverflade pga. 
skovbevoksningen. 

Vandhul K ligger på mark 5´s sydøstlige 
hjørne. På luftfoto kan ses åben vandflade 
langs kanten af vandhullet, og ganske få 
steder i vandhullet. Ellers er vandhullet 
meget vokset til. Langs kanten er der nogle 
steder vedplanter. Mod vest og syd har 
vandhul K 2 m bræmmer mod landbrugs-
jord. Mod nord er der 8 m bræmme mod 
landbrugsjord. Mod øst er der min. 10 m til 
skel/skelgrøft. 

Vandhul og mose H: 

Vandhullet ligger omgivet af mosen. På 
luftfoto kan erkendes begrænset åben 
vandoverflade. Vandhullet er omgivet af 
vedplanter/træer, og kun den sydvestlige 
del af området har et område, som er mere 
åbent.  

Der er mellem 3 og 35 m bræmme om-
kring vandhul H. Bræmmen udgøres af 
mosen. 

Vandhul J er langstrakt, og omgivet af en 
bræmme på 3-5 m vedplanter/træer.  

Lokalisering i forhold til anlæg Alle vandhullerne ligger indenfor 2 km fra 
anlægget 
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Lokalisering i forhold til arealer Vandhul I ligger på mark 5 

Vandhul K ligger på mark 5 

Vandhul og mose H ligger ca. 22 m fra 
mark 2. 

Vandhul J ligger på mark 21. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Ikke relevant for vandhullerne 

Mer- og totaldeposition til mose H er: 

Merdeposition: 0,02 kg N/ha 

Totaldeposition: 0,10 kg N/ha 

 

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

Tålegrænse ikke relevant. 

For mose H er tålegrænsen mellem 5 og 25 
kg N/ha/år. 

Betydning som levested for bilag IV-arter Vandhullerne er sandsynligvis yngle 
og/eller rastelokaliteter for områdets bilag 
IV paddearter 

Natura 2000 område Vandhul J ligger i Natura 2000 (Sønder 
Ådal). 

Kommuneplan/regionplan Vandhul J ligger i udpeget Naturområde. 

Fredning Ikke fredet. 

 
Område L 
 

Eng ved Søder Å vest for St. Jyndevad (besigtiget på luftfoto 16.7.2010) 

 

Naturtype/undertype Fersk eng 

Lokalitetsbeskrivelse Umiddelbart nord for udbringningsareal 
mark 22 ligger ferske enge langs Sønder Å. 
Den korteste afstand fra markkant til Søn-
der Å er ca. 40 m. På luftfoto ser arealerne 
ud som om de afgræsses med tydelige 
gangstier., eller evt. som rekreativt nær-
område til St. Jyndevad.  

Ud fra besigtigelsen af mose E, som ligger 
ca. 1,3 km øst for de aktuelle enge og ud 
fra den generelle beskrivelse af Sønder 
Ådal, som følger senere i denne godken-
delse, vurderer Aabenraa Kommune, at 
engene nord for mark 22 er ”Delvis natur-
lige enge, der ikke er af næringsfattig ka-
rakter.. 

Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 1,5 km vest for anlæg. 

Lokalisering i forhold til arealer Mark 22 grænser op til § 3-engene. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Ikke relevant 

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år 
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Betydning som levested for bilag IV-arter Da der er vandhuller på engene, vurderes 
det, at området er levested for padder.  

Natura 2000 område Eng L ligger i Natura 2000 (Sønder Ådal) 

Kommuneplan/regionplan Eng L ligger i Naturområde 

Fredning Ikke fredet 

 
 
Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Moser 
Moseområderne F og G er Højstaudemoser. Moserne F og G er beliggende langs Sønderå 
indenfor 1000 meter fra anlægget. 
Moserne vurderes ud fra vegetationen at have en tålegrænse på 15-25 kg N/ha/år. 
Baggrundsbelastningen for området er ca. 22 kg N/ha/år (faglig rapport fra DMU nr. 708, 
2009). 
Der er lavet beregninger af merdepositionen på det nærmeste punkt.. Denne beregning 
viser en merdeposition som følge af udvidelsen på 0,11 kg N/ha/år. 
Moserne vurderes at være næringsberiget (især pga. oversvømmelser med åvand) med 
en naturtilstand som moderat-ringe i forhold til referencetilstanden for naturtypen mose. 
Med begrundelse i at moserne er påvirket at næringsrigt åvand og merdepositionen på 
moserne som følge af udvidelsen på Flensborgvej 80 er lille (ca. 100 mg N/ha/år), vurde-
rer kommunen, at ammoniakdepositionen fra anlægget ikke vil bidrage væsentligt til at 
naturtilstanden i moserne forringes. 
 
Vandhuller 
Der forekommer en række vandhuller, som enten ligger indenfor ca. 1 km fra anlægget, 
og /eller ligger i tilknytning til udbringningsarealerne (H, I, J, K). Vandhullerne ligger alle 
på eller op til dyrkede arealer og hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne vurde-
res at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfla-
den til vandhullerne, dels som næringsberiget overfladevand, der løber til vandhullet via 
rodzonen på dyrkede arealer. Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at forringe naturtil-
standen i vandhullerne. 
 
 
Vandløb 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer. 
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a. at produktionen ikke medfører negative 
påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale 
naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV må 
ikke forringes. 
 
Redegørelse 
Udvidelser af husdyrbrug skal i hht. Bekendtgørelse om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 
1. maj 2007), vurderes i forhold til om det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor 
nævnte habitat og fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000 områder). 
 
Nærmeste Natura 2000 område er Sønder Ådal, som ligger 90 meter nord for ejendom-
men. 
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Kort 2.. Natura 2000 (Sønder Ådal) og Flensborgvej 80. 
 
Sønder Ådal består hovedsageligt af landbrugsarealer i drift og gennemskæres af Gam-
melå og Sønderå. Sønderå er omfattet af habitatområde H90 (Vidå med tilløb, Rudbøl Sø 
og Magisterkogen).  
I ådalene langs vandløbene ligger enge, som især i den østlige del er fugtige og for en 
dels vedkommende er opgivet til landbrugsjord indenfor de seneste årtier. Vandløbene 
ligger i næsten naturligt leje, da de ikke er blevet udrettet under regulerings-
kampagnerne i midten af 1900-tallet. 
Området Sønder Ådal er udpeget for at beskytte fuglearterne: rørdrum, rørhøg, hedehøg, 
sortterne og mosehornugle. 
 
Ifølge basisanalysen er fuglene især truet af flg. 
Udpegningsgrundlag  Trusselsvurdering  

Rørdrum  IV  Mangel på lavvandede områ-
der til fouragering og rørskov 
af ”passende” kvalitet. For-
styrrelse.  

Rørhøg  IV  Mangel på egnede redesteder, 
forstyrrelse.  

Hedehøg  IV  Forstyrrelse, prædation af 
yngel  

Sortterne  V  Mangel på egnede rede- og 
fødesøgningsområder  

Mosehornugle  IV-V  Mangel på egnede redeste-
der,måske også fødesøg.-
områder  

 
Engene var indtil 1980'erne fourageringsområde for flere storkepar. Stor hornugle er re-
gistreret ynglende, engsnarre er registreret spillende, og der er fund af rødrygget torn-
skade i yngletiden. 
Engene og rørskovene er potentielle levesteder for hedehøg, rørhøg og rørdrum. Stor 
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hornugle yngler uden for fuglebeskyttelsesområdet, men bruger det til fouragering. Sort-
terne er ikke registreret i området i flere år. 
 
Vandkvaliteten i de større vandløb i området er blevet bedre gennem de senere årtier, og 
vandkvaliteten vurderes derfor ikke længere at være begrænsende for fuglelivet. En af-
ledt effekt af VMPII-projektet, som har til formål at forbedre vandkvaliteten, kan være at 
den ekstensive drift af engene opgives. Det betyder at engene gror til i moselignende 
tilstand og sumpskov og dermed giver dårligere chancer for at hvid stork kan genindvan-
dre, da den gerne fouragerer på enge med lav vegetation. Den øgede tilgroning som for-
årsages af de hyppigere og mere omfangsrige oversvømmelser foranlediget af VMPII pro-
jektet skønnes dog jf. basisanalysen ikke at påvirke de udpegede fugle direkte. 
 
 
Vurdering 
Gødskning (og oversvømmelser) tilfører store mængder næringsstoffer til engene og mo-
serne. Dette forhold har medført at ådalen generelt er domineret af vådbunds- og næ-
ringsstofkrævende arter, der typisk vokser på moderat til næringsrig jordbund jf. rapport 
om plante og dyrelivet i Sønder Ådalen fra 1999. Øget næringspåvirkning vil medføre at 
engene vil vokse hurtigere til i høje sumpplanter og ”nøjsomhedsarter” vil udkonkurreres. 
Dette vil - især hvis græsning/slet ophører - forringe forholdene for en del af de fugle 
som udgør udpegningsgrundlaget, idet disse til fouragering foretrækker lys åbne lav-
bundsarealer. 
Baggrundsbelastningen er i sig selv stor i området og udgør mellem 20 og 25 kg N/ha/år. 
Øget ammoniak deposition i engene som følge af produktionsudvidelsen på Flensborgvej 
80 (0,11 kg N/ha/år i den nærmeste mose) vurderes som lille og ubetydelig sammenlig-
net med den mængde N, som arealerne modtager via gødskning og potentielle over-
svømmelser, og effekten vil derfor være yderst begrænset og uden betydning for udpeg-
ningsgrundlaget. I basisanalysen for området er luftbåren ammoniak endvidere ikke 
nævnt som en trussel for fuglene. Det vurderes derfor, at den øgede deposition ikke vil 
forringe naturforholdene og udpegningsgrundlaget for Sønder Ådal.  
Indenfor 1000 m fra Flensborgvej 80 ligger der ikke andre store bedrifter med over 75 
DE, som bidrager til ammoniak-depositionen i de konkrete moseområder i Ådalen.  
 
Aabenraa Kommune vurderer således, at udvidelsen med mer-emmision ikke vil påvirke 
fuglene som Ådalen er udpeget for at beskytte. 
Der stilles således ikke vilkår til luftbåren ammoniak i forhold til Natura 2000 natur. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

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

Kort 3. Udbringningsarealer og nitratfølsomme indvindingsområder. Røde arealer er eje-
de/forpagtede, og blå arealer er aftalearealer. 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 132,52 ha udbringningsarealer, 
heraf ejer ansøger 90,4 ha, og de resterende 42,2 ha er forpagtede arealer. 
 
Derudover er der for at kunne opfylde harmonikravet lavet aftale om overførsel af hus-
dyrgødning til i alt 71,85 ha. Aftalearealerne er fordelt på en modtager, som modtager 
kvæggylle. 
 
Tabel 18. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt gylleaftaler 
Ejede arealer  
Navn Adresse Udbringningsareal 

ha 
Antal DE og 
Gødningstype 

Herman Haico Klein 
Wassink og Albert Klein 
Wassink 

Flensborgvej 80, 6330 
Tinglev 

90,4 33,5 DE 
dybstrøelse og 
174,0 DE i 
kvæggylle 

    
Forpagtede arealer  
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Navn Adresse Udbringningsareal 
ha 

 

Leif Sørensen  Bøgelhusvej 25, 6360 
Tinglev 

16,9 38,9 DE kvæg-
gylle 

Karl Martin Jørgensen Flensborgvej 35, 6360 
Tinglev 

13,7 31,5 DE  
kvæggylle 

Heinke Nielsen Bajstrup Østermark 
20, 6360 Tinglev 

11,6 26,7 DE kvæg-
gylle 

Gylleaftale, tilførsel    
Leif Sørensen Bøgelhusvej 25, 6360 

Tinglev 
 2 DE i svine-

gylle 
Gylleaftale, fraførsel    
Navn Adresse Udbringningsareal 

ha 
 

Leif Sørensen Bøgelhusvej 25, 6360 
Tinglev 

71,9 165,3 DE 
kvæggylle 

 
Ejendommen Flensborgvej 80 producerer efter udvidelsen (etape 2) samlet 467,83 DE 
husdyrgødning, hvoraf 165,3 DE afsættes til gylleaftaler i form af kvæggylle til Leif Sø-
rensen. Gylleaftalen med Leif Sørensen kan belægges med 1,4 DE/ha indtil ansøger ind-
går skriftlig aftale om produktionsmæssigt sammenhæng (Husdyrgødningsbekendtgørel-
sens § 3 stk. 10 og § 27 stk. 4). Herefter kan der udbringes 2,3 DE/ha. 
Arealerne med gylleaftale (Leif Sørensen) ønsker ansøger at anvende med 1,4 DE/ha 
indtil det bliver nødvendigt at øge afsætningen af husdyrgødning pga. stigende antal dyr 
på Flensborgvej 80. Ansøger indgår derfor først aftale om produktionsmæssig sammen-
hæng, når der er brug for aftalen. 
Flensborgvej 80 modtager i ansøgt drift 2 DE i svinegylle fra Leif Sørensen, Bøgelhusvej 
25, 6360 Tinglev. 
 
Tilsammen udgør aftalearealerne 71,9 ha. 
 
Det ejede/forpagtede harmoniareal er på 132,6 ha til udbringning af 302,69 DE fra 
Flensborgvej 80 plus 2 DE tilført fra Bøgelhusvej 25 – tilsammen 304,69 DE med 
27588,1 kg N og 4751,4 kg P. Andelen af dybstrøelse er 33,53 DE. Der udbringes 2,30 
DE/ha (harmonital, DEreel). 
 
Jordbund og dræning 
Jordtypen er helt overvejende grovsandet jord. Alle marker, undtagen mark 9-1, kan 
vandes. Ansøger har ikke kendskab til, at nogle af udbringningsarealerne er drænede. 
Mark 9-1, 9 og 10 grænser op til kraftigt reguleret vandløb. 
 
Lavbundsarealer 
En lille del af udbringningsarealerne til Flensborgvej 80 er lavbundsarealer i lav-
bundsklasse IV (ingen risiko for okkerudledning), det drejer sig om mark 9-1.  
 
Etape 1(eller forhold før anden etape er nået). 
Arealerne som skal bruges til udbringning af husdyrgødning inddrages efterhånden som 
der bliver brug for dem til udarbejdelsen af gødningplanen. Hvis der sker ændringer i 
arealerne til udbringning af husdyrgødning skal ejendommen som det gælder for alle an-
dre ejendomme med en husdyrgodkendelse søge kommunen om inddragelse/udskiftning 
af harmoniarealer.  
Der er lavet en fiktiv beregning for første Etape, med 193,6 DE, hvor alle arealerne ind-
går og der er fyldt op med tilført husdyrgødning til den tilladte grænse på 2,3 DE. Alle 
arealer er taget med i beregningen, fordi det endnu ikke vides hvilke af arealerne der vil 
indgå i denne etape. Beregningen viser at alle beskyttelsesniveauer er overholdt og ud-
vaskning af N til grundvand og overfladevand, samt fosforoverskud er lidt lavere end det 
forholder sig i etape 2. En del af årsagen hertil er at andelen af dybstrøelse, som har en 
større udvaskning (lavere udnyttelse) er større i anden etape. Etape 1 ansøgningens pdf-
udskrift er vedlagt som bilag 
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Kort 4. Udbringningsarealer og lavbundsarealer med okkerklassificering. 
 
 
Mark 4 ligger i ”Øvrige lavbundsarealer”. På ”Øvrige lavbundsarealer” kan der ved vand-
standshævning genskabes områder med stor natur- og miljømæssig værdi. Udpegningen 
af lavbundsarealer har ingen betydning for, om områderne fortsat kan drives jordbrugs-
mæssigt eller for mulighederne for at opføre nødvendige landbrugsbygninger. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Mark 3 og mark 20 grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”. 
 
Ændringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa 
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sårbare. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at udbringningsarealet på 132,6 ha ejede/forpagtede og 
71,9 ha aftalearealer harmonerer med husdyrholdet og er tilstrækkeligt til at opfylde 
harmonikravene. 
 

8.1.1 Arealanvendelse 

 
Redegørelse 
Der anvendes referencesædskifte svarende til standardsædskiftet på arealerne, hvilket 
betyder, at der er taget højde for den værst tænkelige situation. Der er altså ikke risiko 
for større udvaskning af nitrat til overfladevand og grundvand eller fosforoverskud, end 
de her angivne, hvis der anvendes andre sædskifter end referencesædskiftet. 
 
Kvæg 
Husdyrbruget er omfattet af reglerne omkring sædskifte m.m. for ejendomme, hvor der 
må udbringes 2,3 dyreenheder per ha jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. 
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Referencesædskiftet er K12 med 14 % lovpligtige efterafgrøder og 65 - 95 % af sædskif-
tet med græs eller kløvergræs. 
 
I den fremtidige drift vil der ligeledes blive anvendt et sædskifte svarende til K12. 
 
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. 
 

8.1.2 Aftalearealer 

Det skal vurderes, om aftalearealerne kræver separat godkendelse efter § 16 i ”Lov om 
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug”. 
For arealer, som ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde, stilles særlige krav til 
beskyttelse mod nedsivning af nitrat til grundvand, og her udløses en § 16 arealgodken-
delse. 
 
Ligger aftalearealerne ikke i nitratfølsomt indvindingsområde, skal det vurderes, om 
arealernes sårbarhed i forhold til natur og overfladevand kræver en særlig beskyttelse, 
der rækker udover den generelle lovgivnings rammer. Er det tilfældet, udløses en § 16 
arealgodkendelse. 
 
Redegørelse 
Arealernes beliggenhed i forhold til beskyttet natur og nitratfølsomt indvindingsområde 
kan ses på henholdsvis fig. 5 og fig. 11. 
 
Aftalearealerne ligger ikke i nitratklasse 1-3, og heller ikke i fosforklasse 1-3.  
 
Aftalearealerne ligger ikke i nitratfølsomt indvindingsområde. 
 
Aftalearealerne ligger ikke i, eller grænser op til, § 3-natur eller § 7-natur. Aftalearealer-
ne grænser ikke op til § 3-vandløb eller § 3-søer/vandhuller. Aftaleareal 10 grænser til-
syneladende op til et reguleret vandløb ved Jynderup mark, men ifølge luftfoto er der en 
vej imellem mark 10 og vandløbet. 
 
Udskiftning af aftalearealer kan ikke ske uden tilladelse fra Aabenraa Kommune 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at aftalearealerne ikke skal arealgodkendes særskilt, da 
arealerne ikke ligger i nitratklasse 1-3, fosforklasse 1-3, eller i nitratfølsomt indvindings-
område. Det vurderes ej heller, at arealernes robusthed i forhold til natur og overflade-
vand kræver en særlig beskyttelse, som medfører vilkår. 
 

8.2 Beskyttet natur 
Jf. husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der er andre 
naturarealer end ovennævnte, som kan blive påvirket at ammoniakemissionen.  
Vurderes det at være tilfældet (kun i særlige tilfælde), kan kommunen stille forurenings 
begrænsende vilkår, som rækker ud over husdyrlovens fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af visse naturarealer ikke ændres, når de 
har et vist areal, naturindhold m. m.  
For at ændre naturtilstanden er det Miljøstyrelsens vurdering, at merbelastningen med 
ammoniak for § 3 beskyttede naturtyper og andre ammoniakfølsomme naturtyper skal 
være over 1 kg N pr ha pr år.  
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I værste tilfælde kan der være ammoniakpåvirkninger fra udbringning af flydende hus-
dyrgødning på over 1 kg N/ha indenfor 100 meter fra markkant. I de fleste tilfælde vil 
der være ammoniakpåvirkning fra udbringning i op til 20-30 meters afstand fra mark-
kant. En merbelastning på over 1 kg N pr ha pr år anses for at være maximal merbelast-
ning, hvis man vil undgå at naturtilstanden ændres. Ved nedfældning vurderes der ikke 
at være randpåvirkninger fra udbringningsarealerne større end 1 kg N pr ha pr år. (Bilag 
til notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug af 6. 
juli 2009). 
Krav om nedfældning af gylle på sort jord og på græsmarker bliver fra 1.1.2011 et gene-
relt krav, og ikke kun et krav ift. særlig sårbar natur med bufferzoner. 
Mange af de § 3-beskyttede vandløb er underlagt de generelle regler om 2 m dyrknings-
frie bræmmer. Desuden er der regler om forbud mod udbringning af flydende husdyr-
gødning nærmere end 20 meter fra søer, vandløb og fjorde, hvis områder er kortlagt 
med hældninger over 6 grader (skrånende arealer). Ingen udbringningsarealer på  Flens-
borgvej 80 har hældninger over 6 grader. 
 
Redegørelse 
For overskuelighedens skyld er alle naturarealer beskrevet samlet i afsnit 7.10 på kort 1 i 
afsnit 7.10 kan ses, hvilke naturarealer, der er besigtiget, og placering af beskyttet natur 
ift udbringningsarealer. 
 

 
Kort 5. Beskyttede vandløb og udbringningsarealer  
 
Udbringningsarealerne ligger inden for en radius af ca. 5 km fra Flensborgvej 80. Ingen 
af ejendommens ejede eller forpagtede arealer ligger helt eller delvist i opland til målsat-
te søer, men en del af arealerne (mark nr. 2, 4, 5, 9, 9-1 og 10) grænser direkte op til 
vandløb, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 (jf. fig.  11). Ingen af ud-
bringningsarealerne skråner stejlt ned mod vandløbene. 
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Bedriftens arealer afvander til flere vandløbsoplande; Grænsevandløbet (Skelbæk) og til 
Sønder Å. 
De målsatte vandløb, som bedriftens arealer grænser op til er indsat i skemaet herunder. 
 

Vandløb Målsætning Status for 
målsætning 

DVFI (Sta-
tionsnr.) 

Bemærkninger 

Skelbæk B3  

(Karpefiskevand, 
der skal fungere 
som opvækst og 
opholdsområde 
for ål, aborre, 
gedde og karpe-
fisk) 

Ikke opfyldt 
pga. regule-
ring, okker og 
hårdhændet 
vedligeholdelse 

4(13-02-2003, 
st.425-0550) 
(Noget forringet 
biologisk vand-
løbskvalitet) 

mark 9, 9-1, 10, 16 og 
delvis mark 5. 

Sønder Å B2  

(laksevand, der 
skal fungere som 
opvækst- og 
opholdsområde 
for ørred og an-
dre laksefisk) 

opfyldt 7 (26-03-2003, 
st 425-1400) 

(Særdeles god 
biologisk vand-
løbs kvalitet) 

Mark 
13,14,12,11,8,7,6,1,3, 
20,21,22,23 og delvis 
5 

Knopslaggrøften B3 
(Karpefiskevand, 
der skal fungere 
som opvækst og 
opholdsområde 
for ål, aborre, 
gedde og karpe-
fisk) 

Ikke opfyldt 
pga. regule-
ring, okker og 
hårdhændet 
vedligeholdelse 

4 (27-03-2003 
st. 425-1450) 

(Noget forringet 
biologisk vand-
løbskvalitet) 

Mark 2 

 

Læsbæk B3 
(Karpefiskevand, 
der skal fungere 
som opvækst og 
opholdsområde 
for ål, aborre, 
gedde og karpe-
fisk) 

Ikke opfyldt 
pga. regule-
ring, okker og 
hårdhændet 

vedligeholdelse 

4 (07-04-2003 
st. 425-2050) 
(Noget forringet 
biologisk vand-
løbskvalitet) 

Mark 4 

Tabel 19. Målsatte vandløb, der afvander Flensborgvej 80’s udbringningsarealer. 
 
Der udover grænser arealerne op til Bøgelhus vandløbet, Broderup Hedegrøft og Lille Jyndevad kana-
len, der er mindre vandløb som ikke er målsat eller jf. Vandløbsloven pålagt 2 m bræmmer. 
 
Vurdering 
 
Vandløb  
Vandløbene er følsomme overfor øget udledning og tilførsel af sand og næringsstoffer fra 
omkringliggende landbrugsarealer. Skelbæk, Læsbæk og Knopslaggrøften er præget af 
tidligere regulering, hårdhændet vedligeholdelse og okker, og målsætning for disse vand-
løb er ikke opfyldt (Regionplan 2005-2016). Sønder Å er målsat som ”laksevand” (B2 ), 
og målsætningen er opfyldt. 
 
For at sikre de beskyttede vandløb mod øget udvaskning af næringsstoffer, overfladeaf-
strømning af gødning og næringsstoffer samt øget sandvandring, som vil påvirke eksem-
pelvis laks og snæbels (bilag IV-art) leve- og ynglesteder blandt andet ved tilsanding af 
gydegrus, 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 2 meter dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræmmer langs de beskyttede 
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vandløb, der grænser op til ejendommens udbringningsarealer og som ikke i forvejen er 
pålagt 2 meter bræmmer jf. vandløbslovens § 69. 
Dvs, at ud over mark 2, som allerede er omfattet af 2 m bræmmepligt, og mark 4, som 
er omfattet af bræmmepligt mod sydligt vandløb, skal der på følgende marker etableres 
2 meter dyrkningsfri bræmmer op til de beskyttede vandløb: mark nr. 4, 5, 9 og 9-1 (jf. 
Kort 5). 
 
 
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. 
Derfor stilles der vilkår om overholdelse af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer 
rundt om 3 vandhuller (I, K og J på fig. 5), der forekommer på eller op til udbringnings-
arealerne. Størrelsen af bræmmer afhænger af terrænforholdene op til vandhullet og vil 
være større på faldende terræn end på fladt terræn. Da de tre vandhuller (I, K og J) lig-
ger i fladt terræn, stilles vilkår om 2 m dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer på 
mark 5 og 21.. 
 
Moserne F og G 
Markerne 20 og 21 grænser op til mosearealer langs Sønderå. Moserne er næringsrige 
højstaudemoser og det vurderes idet terrænet er fladt at udbringning af husdyrgødning 
på de tilstødende marker ikke vil påvirke naturtilstanden i moserne.  
Fra 1. januar 2011 skal udbringning af husdyrgødning for øvrigt 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 ammoniakbelastnin-
gen fra arealer med vintersæd vil være uændret. Da Flensbrogvej 80 benytter harmoni-
kravet på 2,3 DE/ha, skal 70 % af markerne dyrkes med roer, græs eller græsefterafgrø-
der. Der er derfor reelt ikke plads i sædskiftet til (særlig mange) marker med vintersæd. 
Moserne vurderes generelt som værende næringsberigede med en naturtilstand som rin-
ge-moderat i forhold til referencetilstanden for naturtypen mose. Vegetationen i mosen 
består i overvejende grad af næringstolerante arter, der er begunstiget af næringstilfør-
sel via luft og overfladevand (se beskrivelse af naturområderne E, F og G i afsnit 7.10). 
Der stilles på baggrund af ovenstående ingen vilkår i forhold til moserne (F og G) i områ-
det. 
 
Mose H 
Mose H ligger ca. 22 m nord for mark 2, og imellem mosen og mark 2 er en mindre vej 
med læhegn/beplantning mod mark 2. Mosen er ikke registreret som næringsfattig,og 
det vurderes med samme begrundelse som for mose F og G at udbringning på mark 2 
ikke vil påvirke mosen negativt.. 
 
Enge 
Mark 22 grænser mod nord op til §3-beskyttede enge (L), der ligger omkring Sønder Å. 
Aabenraa Kommune vurderer engene omkring Sønder Å som næringsrige (jvnf. besigti-
gelse E og Natura 2000 beskrivelse af Sønder Ådal). Der gælder for mark 22, som for de 
øvrige marker, at fra 1. januar 2011 skal udbringning af husdyrgødning skal ske ved 
nedfældning på sort jord og græs. Det vil nedsætte den luftbårne ammoniakbelastning 
fra græs- og sommerafgrøder, som udgør hovedparten af sædskiftet. 
Aabenraa Kommune vurderer, at engene ved mark 22 ikke har behov for yderligere be-
skyttelse mod luftbåren ammoniak fra udbringningen. 
 
 

8.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriften har ca. 16,25 ha udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme ind-
vindingsområder (mark nr. 8, 16 og hovedparten af mark 13). Se kort 3. 
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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. Kravet mht. nitratudvaskning er der-
for opfyldt. 
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. For at sikre at nitratudvaskningen ikke væsentligt øges, stilles der vil-
kår om, hvor meget husdyrgødning, herunder andelen af dybstrøelse, der maximalt må 
tilføres arealerne. 
 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af det beskrevne og de stillede vilkår, at 
grundvandsbeskyttelsen er tilstrækkelig. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af beregningen i ansøgningssystemet, at kra-
vet mht. nitratudvaskning til grundvand er opfyldt, idet der udvaskes 47 mg nitrat pr liter 
ved det valgte standard- og referencesædskifte. 
 

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. Når kvælstoffet er 
nået ud i vandløbene, er reduktionen meget lav, ca. 2 %. Dvs. at størstedelen af den 
kvælstof, der føres til vandløb, ender i havet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvæl-
stofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nati-
onalt kort). Føres vandet gennem søer, sker der en yderligere reduktion på gennemsnit-
lig 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 
Hovedparten af udbringningsarealerne afvander enten direkte til Sønderåsystemet, eller 
indirekte til Sønderåsystemet via Læsbæk (mark 4) og Knopslaggrøften(mark 2). Og fra 
Sønderåsystemet videre til Vidå, Rudbøl Sø og Vadehavet. Sønderåen er målsat B2 – 
dvs. laksefiskevand, der skal fungere som opvækst og opholdsområde for ørred og andre 
laksefisk. Målsætningen tager sigte mod at beskytte og ophjælpe den alsidige flora og 
fauna, som naturligt er tilknyttet denne type vandløb.  
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For at opfylde målsætningen for Sønderåen kræves en DVFI værdi på minimum 5. Måling 
i både 2007 og 2008 har vist en DVFI værdi på 7 (st. nr. 425-1250 Nord for Rens), hvil-
ket er den højeste værdi, et vandløb kan få. Målsætningen er derfor opfyldt (Regionplan 
2005-2016).  
Sønderåen og mindre tilløb er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsæn-
dring. Vandløbene er beskrevet nærmere i afsnit 8.2 under ”Vandløb” 
 
En mindre del af udbringningsarealerne (mark 9, 9-1, 10, 16 og delvis mark 5) afvander 
til Skelbæk. Skelbæk er målsat som B3 (karpefiskevand), og målsætningen er ikke op-
fyldt pga regulering, okker og hårdhændet vedligeholdelse. 
 
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 64,2 kg 
N/ha/år. Med det høje reduktionspotentiale i området betyder det, at der reelt vil udva-
skes maksimalt 15,4 kg N/ha/år.  
Udledning af N i nudrift er på 62,0 kg N/ha/år. Efter korrektion for reduktionspotentiale 
er den maximale udledning på 14,9 kg N/ha/år. Dvs. at der efter udvidelsen årligt udle-
des ca. 0,5 kg N mere per ha end i nudriften. Totalt betyder det en merudledning på ca. 
66,3 kg N/år til overfladevand.  
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 132,61 ha ejet/forpagtet areal (og 71,85 
ha aftaleareal). 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 det vurderes, at der ikke sker en væsentlig forøget udvaskning af kvælstof fra ud-
bringningsarealer 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 Flensborg-
vej 80. 
 
Da: 

• målsætningen i Sønderå er opfyldt 
• manglende opfyldelse af målsætningen i Skelbæk, Knopslaggrøften og Læsbæk 

ikke skyldes udledning af næringsstoffer, men regulering, okker og hårdhændet 
vedligeholdelse 

 
• Flensborgvej 80´s udbringningsarealer ikke ligger i opland til målsatte søer 

 
• Flensborgvej 80´s udbringningsarealer ikke ligger i opland til særligt næringsfattig 

natur, eller til vandløb, som løber igennem særligt næringsfattig natur 
 
er der således ikke grundlag for at stille yderligere vilkår til begrænsning af kvælstofud-
vaskningen alene i forhold til opfyldelse af målsætningen for Sønderå, Skelbæk, Knop-
slaggrøften og Læsbæk. 
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Desuden vurderes, at vilkårene i afsnittet om beskyttet natur er tilstrækkelige til at sikre 
øvrige vandhuller og naturarealer mod næringsstoffer fra overfladevand. 
 
N-udvaskning i forhold til vadehavet er vurderet i et senere afsnit. 
Beregning af udvaskning er forudsat at gødningsmængderne i ansøgt drift, jf. nedenstå-
ende tabel, fastholdes. Dybstrøelse har en højere nitratudvaskning end gylle, fordi udnyt-
telsesgraden af dybstrøelse er 45 %, mens den for kvæggylle er 70 %. Forudsætningen 
for beregningerne 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 udvaskning 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 dokumenteres 
fosforbalance for husdyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor 
i handelsgødning. 
 
De øvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura 
2000 vandområde, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne. 
 
Vadehavet er i henhold til lovgivningen udpeget som mindre sårbart overfor fosfor. I op-
landet hertil er harmonikravet således alene beskyttelsesniveau for P-overskud. 
 
I forhold til sårbare naturområder med særlig lokal eller regional værdi (f. eks. målsatte 
søer, grusgravssøer, fjorde) udenfor Natura 2000 områder kan kommunen, hvis det vur-
deres nødvendigt, skærpe beskyttelsen. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt 4752,43 kg fosfor til markerne i ansøgt drift. Ifølge ansøgningen får 
arealerne derved et fosfor overskud på 10,5 kg P/ha. 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt modtager 2670 kg fosfor fra be-
driften. 
 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til Vadehavet via Sønderå og Skelbæk. In-
gen af husdyrbrugets udbringningsarealer er dermed beliggende i oplande til et Natura 
2000, der i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk er overbelastet med fosfor. 
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Derfor skal der ikke, i henhold til lovgivningen, stilles krav til fosforoverskuddet på be-
driften. 
 
Der er arealer (mark 9-1, og meget små dele af mark 4 og mark 5), som har forøget risi-
ko for udvaskning af fosfor, idet de er lavbundsarealer bestående af humusjord uden risi-
ko for okkerudledning i okkerklasse IV.  
Arealerne er jf. ansøgning 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 drænede, kuperede eller ligger i opland til 
sårbare og målsatte søer. Nogle udbringningsarealer er vandløbsnære, men har ikke ter-
rænhældninger mod vandløbet. 
 

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  

 
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 

• 2250 Enebærklit 

• 2310 Visse-indlandsklit 

• 2330 Græs-indlandsklit 

• 3130 Søbred med småurter 

• 3140 Kransnålalge-sø 
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• 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 

 

• 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  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præste-
krave  

 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 

• Hvidklire 

• Rødben  
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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. 
 
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. 
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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 2,3 DE/ha (DE-reel), idet arealer-
ne ikke afvander til et Natura 2000 område, der i hht. miljøstyrelsens kortværk udløser 
N- og P-klasser. 
 
Kan projektet i sig selv påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt pga. udvaskning af 
næringsstoffer? 
Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. I udkastet til vandplanen for 
Vadehavet er oplandet til Lister Dyb (Vidå og Brede Å) opgivet til i alt 162.400 ha (inkl. 
oplandet i Tyskland). Flensborgvej 80´s udbringningsarealer udgør 132,61 ha. Dvs. at 
udbringningsarealerne udgør ca. 0,08 % af det samlede opland til Lister Dyb. 
Ifølge tal fra udkast til vandplanen er den gennemsnitlige udledning til Lister Dyb (i peri-
oden 2001-2005) 1727 tons N/år og 70,4* tons P/år (*er oplyst af Miljøcenter Ribe). 
Udledningen af nitrat fra Flensborgvej 80 er beregnet til 8,46 tons pr. år. Fosfor udvask-
ningen fra Flensborgvej 80 er ukendt, da der pt. ikke findes modeller, der kan beregne 
denne udvaskning. 
Nitratudledningen fra Flensborgvej 80 udgør efter reduktion fra udbringningsarealer til 
recipienten i alt 0,12 % 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? 
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Udbringningsarealerne til Flensborgvej 80 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. 
 
Antal DE har været stigende i oplandet til Lister Dyb i Vadehavet siden 2001, men antal 
DE ligger på samme niveau fra 2007 til 2008. Ifølge Miljøstyrelsen er det udviklingen fra 
2007, som er afgørende for om beskyttelsesniveauerne skal skærpes. Aabenraa Kommu-
ne stiller derfor ikke skærpede krav til beskyttelse af overfladevande herunder Vadehavet 
i forhold til udviklingen i dyretrykket. 
 
Selvom Flensborgvej 80 ligger i opland til et sårbart Natura 2000 område, vurderer Aa-
benraa Kommune, at de generelle harmoniregler sammen med et højt N-
reduktionspotentiale og med de nye dyreenhedsberegninger, der er trådt i kraft, samt 
husdyrlovens beskyttelsesniveauer, at udvaskningen af kvælstof og fosfor på sigt vil fal-
de.  
 
 
Dermed er det Aabenraa Kommunes vurdering, at udvidelsen på Flensborgvej 80 ikke vil 
betyde en forringelse af Vadehavet eller de tilhørende habitat- og fuglebeskyttelsesområ-
der. 
 
 
 
 

8.7 Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bi-
lag IV) 

I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
 
I det følgende vurderes forekomsten af de bilag IV arter, hvor projektområdet ligger in-
denfor eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer 
indenfor de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV, Faglig 
rapport fra DMU nr.635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i databa-
serne ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredelses-
område.  
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
har haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere doku-
mentation for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet 
i Danmark.  
Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og 
skovbevoksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten fo-
rekommer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller til-
groning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning og øde-
læggelse af levestederne i omgivelserne. 
 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både 
før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Vandhuller-
ne i eller grænsende op til udbringningsarealerne skal være omgivet af dyrkningsfri 
bræmmer, målt fra vandhullets øverste kant (kronen). 
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Kommunen vurderer, at dyknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer vil yde vandhuller-
ne beskyttelse mod næringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne 
skjul i den tid, yngelen forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af pro-
jektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse 
af bræmmer samt oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede 
vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. 
Bræmmer langs vandløb bruges af padder dels som spredningskorridorer og ledelinier 
mellem ynglesteder og dels som rasteområder udenfor yngletiden. Beskyttede vandløb 
skal derfor være omgivet af 2 meter udyrkede bræmmer for at sikre vandløbet som 
spredningskorridor og rasteområde for områdets padder og andre dyrearter. 
 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Det er muligt at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre 
dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, hvorfor den er vurderet ikke truet, dog er den fåtallig i Jylland vest for is-
randslinien. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand men kan uden for yngletiden 
opholde sig i dybere vandhuller og vandhuller med forurenet vand. På land kan den fin-
des nær vandhuller under væltede træer o.l. 
På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projekt-
områdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og 
yngel. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at gennem-
førelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at 
anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetin-
gelserne for arten. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Selv 
om markfirben fortsat synes at gå lidt tilbage, er der ikke dokumentation for en kraftig 
tilbagegang. Den vurderes derfor ikke truet i Danmark. Markfirbenet træffes på steder 
med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave, 
stengærder og på vej- eller jernbaneskråninger. 
Det vurderes at markfirben lever på flere af de besigtigede arealer, hvor vegetationen er 
lysåben, og hvor der findes bar, løs og sandet jord. Trusler mod arten er næringsberigel-
se af levesteder, der medfører øget tilgroning og tættere vegetation, der forringer yngle 
og rastemulighederne for markfirben. 
 
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. 
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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. 
 
Grøn mosaikguldsmed er ligeledes fredet og rødlistet som næsten truet i Danmark jf. 
revision af rødlisten i 2003-2008.  
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og ud-
spredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekom-
mer i området. 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkår om 2 m bræmmer mod vandhuller 
og beskyttede vandløb overholdes, at driften af arealerne ikke vil have negativ indflydel-
se på ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jord-
diger eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle 
bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker 
med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade 
for bilag IV-arter eller andre fredede eller 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-direktivet2, hvoraf fremgår følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest 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 ændring3. 
 
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-
relsen4. 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.  
 

                                                 
2 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
3 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 36. 
4 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 
7. Affald 

 
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 20035. 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. 
  

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

BAT områder Redegørelse og vurdering  

Staldindretning Afsnit 5.1.2 

Foder Afsnit 5.3.2 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6.2 

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

Affald Afsnit 5.9 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser 

Afsnit 5.11 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning 

Afsnit 6.2+ 6.3 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 6.4 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 8.3 + 8.4 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 8.5 

Management Se nedenstående 

 
Management 
Der lægges stor vægt på godt management og god staldhygiejne. Der skabes et godt 
miljø for dyrene ved at  renholde sengebåsene og give rigeligt med strøelse i dybstrøel-
sesstalden.  
 
Der føres journal over spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i 
form af mark- og gødningsplan, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæ-
sons spredning. 
 
Der anvendes spalteskraberobot i staldafsnit til med spalter, og hvor der opstaldes køer. 
En robot kan, ifølge ansøger,  renholde et spalteareal svarende til 400 køer og med en 
skrabning hver anden time døgnet rundt. Spalteskraberobotten opretholder hygiejnen i 
stalden og reducerer fordampningen af ammoniak fra stalden.   
 
Der anvendes gummimåtter i båsene. Der er gode erfaringer for yversundhed, få ben-
problemer og stor trivsel for køerne, når der er gummimåtter af god kvalitet, bl.a. fordi 
gulvet bliver mere skridsikkert. 
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Der er ikke udarbejdet egentlige planer for reparation og vedligehold. Der foretages dag-
lige tjek og løbende service på anlæggene efter behov. 
 
Ansatte gennemgår en grundig oplæring. Der er normalt 3 medarbejdere på bedriften. 
Der er en fast arbejdsdeling, så medarbejderne har hver deres faste opgaver.  
 
Energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. 
 
Anlægget efterses dagligt for utætheder mv., og der foretages service på anlæggene lø-
bende efter behov. 
 
Der vil blive udarbejdet beredskabsplan så forholdsregler i forbindelse med rørbrud, 
uheld med gylle, brand mv. er beskrevet.  
 
 
Vurdering 
Miljøstyrelsen har endnu ikke udarbejdet standardvilkår for management, men henviser 
til afsnittet om ”Godt landmandsskab” i BREF-dokumentet om Intensiv fjerkræ- og svine-
produktion. 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort for management på Flensborgvej 80, 
og stiller ikke yderligere vilkår vedr. management. 
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10  Alternative muligheder og 0-alternativet  
 
Alternative muligheder 
Ansøger ejer ikke andre ejendomme, hvor produktionen alternativt kan placeres. 
Udvidelsen på Flensborgvej 80 sker i eksisterende bygninger, og i tilbygning til eksiste-
rende byggeri. Dermed bibeholdes de eksisterende byggelinier, og byggeriet holdes på et 
økonomisk realistisk niveau, hvor bl.a. malkestald og opsamlingsplads i eksisterende 
stald ”genbruges”.  
Tilbygning og ny gyllebeholder kan ikke placeres mod nord, hvor ejendommen er af-
grænset af Flensborgvej. Mod øst og vest er ejendomme afgrænset af naboskel. 
Derfor er tilbygninger og ny gyllebeholder placeret mod syd, hvor Flenborgvej 80´s egne 
arealer ligger. 
 
0-alternativet 
0-alternativet er en fortsættelse af nuværende drift. Denne drift vil kunne opretholdes i 
en årrække, og vil til en vis grad kunne optimeres inden for eksisterende rammer. Men 
da der sker en strukturudvikling indenfor kvægbruget, hvor mindre mælkeproducenter 
stopper, skal de tilbageblivende besætninger blive større, hvis mælkeleverancerne til 
mejerierne skal holdes stabile, og beskæftigelse og indtjening sikres. 
Større besætninger kan investere i rationelle og mekaniserede arbejdsgange, og dermed 
lette den fysiske arbejdsbyrde i kvægbruget. Større besætninger har også lettere ved at 
gennemføre miljøeffektive investeringer, og dermed leve op til bedst tilgængelige tekno-
logi. Derfor vil en udvidelse være med til at sikre en attraktiv arbejdsplads med mulighed 
for fremtidige miljøinvesteringer.     
0-alternativet kan betyde at bedriften ikke vil kunne opretholdes på sigt. 0-alternativet 
vil derfor reelt betyde en afvikling i stedet for udvikling. 
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Ved ophør af produktionen skal gyllekanaler tømmes. Gyllebeholdere tømmes med min-
dre de udlejes. Hvis de udlejes, skal beholderkontrollen opretholdes. Alt foder afhændes, 
evt. til destruktion. Der skal afbrydes for vand og evt. el til staldanlæggene. Alt affald 
fjernes. 
Fjernelse af bygninger skal foregå efter foreskrifter med sortering af byggeaffaldet. 
Alle forurenende dele på malkeanlæg fjernes, herunder også kemikalier anvendt til desin-
fektion og vask. Olie/spildolie fra pumper fjernes. Vand og strøm afbrydes til anlægget. 
Ved fjernelse af bygninger vil byggeaffaldet blive sorteret og fjernet, og kørt til hhv. for-
brænding, genbrug eller deponi. 
Der opretholdes rottebekæmpelse medmindre staldanlægget fjernes. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for alternative mulighe-
der, 0-alternativ og foranstaldninger ved husdyrbrugets ophør. 
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
En gang ugentligt kommer der en oversigt fra mejeriet over den leverede mælks kvalitet. 
På denne måde holdes besætningens sundhed overvåget. Derudover er der ydelseskon-
trol 11 gange årligt. 
 

• Der føres logbog over flydelag på gyllebeholdere. 
• Autoriseret elinstallatør laver eftersyn på ejendommens el-installationer hvert 5. 

år. 
• Registrering af dyr i CHR. 
• Før pumpning af gylle fra forbeholder tjekkes først om der er plads. 
• Gyllepumpning overvåges. 
• Der føres journal over medicinforbrug 
• Der er sundhedsrådgivning af besætningen hver anden uge, hvilket er med til at 

forøge sundheden i besætningen og mindsker dødeligheden i besætningen 
• Pulverslukkere kontrolleres årligt. 
• Serviceeftersyn på maskiner og malkeanlæg overholdes. 
• Skraberobot holdes ved lige så det sikres at der altid fejes ordentligt, af hensyn til 

klovsundhed, udskridningsfare og renlighed i stalden. 
• I løbet af dagen holdes anlægget under opsyn og hver aften tages en inspektions-

runde på ejendommen, for at tjekke om anlæggene kører som de skal. 
• Kontrolmalkninger er med til at styrke egenkontrollen vha. registreringer, hvorved 

der kan føres et bedre opsyn med den enkelte ko. 
• Der udarbejdes mark – og gødningsplan én gang årligt. 

 
Ejendommen leverer mælk til Arla og følger derfor Arlagårdens retningslinjer. Ejendom-
men får ca. hvert andet år besøg fra Arlagården.   
 
Ansøger har ingen yderligere forslag til egenkontrol.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort fyldestgørende for egenkontrol. Aaben-
raa Kommune stiller vilkår vedr. dokumentation, og at dokumentation kan fremvises for 
de seneste 5 år.  
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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 det af husdyrbruglovens § 81 fremgår, at en klage 
over en § 12 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning medmindre Miljøklagenæv-
net bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

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

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

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

• Ansøgere Herman Haico Klein Wassink og Albert Klein Wassink, Ny Østerholm I/S, 
Flensborgvej 80, 6360 Tinglev 

• Borger der har anmodet om at få udkastet fremsendt, Sietske Klompmaker, 
Flensborgvej 88, 6360 Tinglev 

• Nabo, Aage Gram Nicolaysen, Østerholm, Flensborgvej 84, 6360 Tinglev 
• Bortforpagter og ejer af aftalearealer, Leif Sørensen, Bøgelhusvej 25, 6360 Ting-

lev 
• Bortforpagter Karl Martin Jørgensen, Flensborgvej 35, 6360 Tinglev 
• Bortforpagter Heinke Nielsen, Bajstrup Østermark 20, 6360 Tinglev 
• Miljørådgiver Jens Good, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, e-mail: 

jcg@landbosyd.dk 
• Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, post@rib.mim.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk  
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• 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 

 
Alle nævnte har fået ansøgningsmateriale og udkast til kommentering. 
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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 2 godkendelse, skemanr. 10896, version 5, genereret 

den 22. juli 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 22. juli 2010. 
1.1. Oplysningsskema, Flensborgvej 80 
1.2. Kort placering af olietanke, døde dyr, belysning, interne transportruter, mm, 

Flensborgvej 80. 
1.3. Oversigtskort over anlæg mm. Flensborgvej 80 
1.4. Kort over afløb, rørledninger mm. Flensborgvej 80 
1.5. Kapacitetsberegning efter udvidelse  
1.6. Udbringningsarealer og transportruter husdyrgødning 
1.7. Kommentarer til BAT – beregninger og økonomiske beregninger på proportio-

nalitet 
1.8. Etape 1 - Ansøgningsskema 20019 version 2, genereret den 2. september 

2010  
1.9. Fuldmagt 
 

 
2. Konsekvensområde 383,22 m 
 
 
3. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse af den 21. august 2010 fra DN – Aaben-

raa Afdeling 
 
 
































































































































































































































































































