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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Dirk Nico Jürgensen har ansøgt om miljøgodkendelse til lovliggørelse af udvidelse og æn-
dring af svineproduktionen på ejendommen beliggende Foverupvej 2, 6230 Rødekro. An-
søgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssy-
stem. I ansøgningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af af-
stand og ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre.  
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 7. april 2008, seneste revision af ansøgningen er 
med skema nr. 6586, version 8 indsendt til Aabenraa Kommune den 6. september 2010 
og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 6. september 2010. Ansøgningen 
fremgår af bilag 1. 
 
Husdyrbruget har ikke tidligere været miljøgodkendt, da husdyrbruget har været under 
størrelseskriteriet for godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.  
 
Ansøgningen vedrører udvidelse og ændring af produktionen i søer, smågrise og slagte-
svin. 
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 35,16 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
147,30 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 11.  
 
Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilla-
delse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregnings-
faktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 
2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyre-
enheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 32,86 dyreenhe-
der (nye DE) og ansøgt drift 146,07 dyreenheder (nye DE). 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: 
 

• en gyllebeholder på 1.000 m3 med fast overdækning 
• eksisterende møddingplads udvides med randzone, ca. 36 m2 med mur til 3 sider  
 

Bygge- og anlægsarbejdet forventes at starte i januar måned 2011 og afsluttes i januar 
måned 2012. Der er tale om lovliggørelse, så driften er oppe på det ansøgte dyrehold, 
men det ansøgte byggeri er ikke udført. 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Svineproduktionen på Foverupvej 2, 6230 Rødekro er blevet udvidet fra de anmeldte 100 
årssøer og 2500 smågrise svarende til 32,86 DE til 600 årssøer med tilhørende poltepro-
duktion af 220 polte, svarende til 146,07 DE. 
 
Med denne miljøgodkendelse sker der en retlig lovliggørelse af dyreholdet. 
 
Der afgives husdyrgødning svarende til 38,86 DE i dybstrøelse til andre bedrifter. Der 
hører i alt 176,90 ha udbringningsarealer til produktionen, heraf 80,78 ha af udbring-
ningsarealer i form af overførselsaftaler.  
 
Aftalearealerne er vurderet til ikke at være følsomme, og der er derfor ikke udarbejdet § 
16 godkendelser til gylleaftalearealerne. De fleste af udbringningsarealerne ligger inden-
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for 2,0 km af Klovtoft og indenfor 3 km fra anlægget. Ca. 11,5 ha forpagtet areal (mark 
14-0, 15-0 og 18-0) ligger dog ca. 11 km fra anlægget. Arealerne fremgår af kortbilaget. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der bliver etableret en ny gyllebeholder på ca. 1000 m3, som placeres syd for poltestal-
den (stald 1.1.3), sammen med det eksisterende produktionsanlæg. Gyllebeholderen 
bliver i grå betonelementer med en højde på ca. 2 m over jorden. 
Hele produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. 
 
Landskabelige værdier 
Udvidelsen sker i eksisterende bygninger og i flytbare grisehytter, der placeres rundt 
omkring på udbringningsarealet. Det eksisterende anlæg er afskærmet af flere læhegn 
og beplantninger. Den nye gyllebeholder er afskærmet at læhegn mod nord og øst af 
beplantning mod vest. 
 
Ejendommen har følgende bygninger: 

• Stald 1.1.1: Løbeafdeling med plads til 65 løsgående søer i dybstrøelse. Bygnin-
gens areal er på 740 m2. Staldens ventilation er undertryksventilation med diffust 
luftindtag. Stalden er opbygget med cementmursten, der er kalket. Taget er et 
ståltag bestående af grå stålplader.  

• Stald 1.1.2: Dybstrøelsestald med 57 stipladser til slagtesvin/polte og 50 stiplad-
ser til smågrise/søer. Stalden har et areal på 1.105 m2 og er opbygget af brune 
stålplader med gråt eternittag 

• Stald 1.1.3: Poltestald med 20 stipladser til slagtesvin/polte. Stalden har et sam-
let areal på 360 m2 og er opført i gule mursten med brune stålplader. 

• Stald 1.1.4: Udegående søer. Der er 280 hytter, udformet i stål eller træ. Hver 
hytte har et areal på ca. 2 m2. 

• Møddingsplads 1.1.5:har et areal på 12x12 meter og er udformet af beton. 
• Gyllebeholder 1.1.6., opføres i grå betonelementer og med fast overdækning. 

 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil fortsætte i de eksisterende stalde, og i frilandshytter på markerne. Der 
etableres en ekstra gylletank, som placeres længere væk fra naboerne, hvorfor denne 
ifølge beregningerne ikke medfører forøgede lugtgener for naboerne. Nærmeste nabo 
ligger ca. 500 meter nord for bygningsanlægget og den beregnede geneafstand for lugt 
til nærmeste nabo er beregnet til 89,82 meter. Der ligger ingen byzone, sommerhusom-
råde eller lokalplans udpegede boligområder inden for 1000 m fra produktionen. 
 
Ved levering af foder kan der forekommer støv, men det vurderes, at det ikke giver ge-
ner udenfor husdyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med blanding af foder og ved indblæsning af foder i 
siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen. Desuden kommer der støj fra ven-
tilationen. 
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 100 
til 245 årligt.  
Idet transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område vurderes, 
at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener. 
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om 
miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af 1000 m fra anlægget, og det 
nærmeste Natura 2000 område ved ligger ca. 9000 m for anlægget. Der er en hænge-
sæk ca. 275 m nord for anlægget. 
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
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Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt 
fosforoverskud er overholdt. Det gør sig ligeledes gældende for kravene til nitratudvask-
ning til overfladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er placeret uden for områ-
der, der er sårbare for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen til overflade-
vand beregnet til 80,6 kg N/ha. En enkelt mark er beliggende i nitratfølsomt indvindings-
område. Her viser beregningerne, at udvaskningen er under 50 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 at være 
ikke væsentlige. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Med hensyn til BAT og staldsystemer så er der flere forskellige definitioner på, hvad BAT 
er. Dels er der referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører in-
tensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF), dels er der BAT-byggebladene, og dels er der 
www.husdyrgodkendelse.dk’s beregninger. 
 
Af BREF-dokumentet fremgår det, at følgende staldsystemer er BAT: 
 
Staldsystemer for grise, smågrisestalden 
En sti: 

• eller et en-etagesbur med fuld- eller delspaltegulv og et vakuumsystem til hyppig 
fjernelse af gylle, eller 

• et en-etagesbur med fuldspaltegulv med et hældende betongulv nedenunder til 
adskillelse af urin og fækalier, eller 

• med et delvist spaltet gulv (to-klimasystem), eller 
• med et delvist spaltet gulv jern- eller plastikgulv og et skrånende eller konvekst 

fast gulv, eller 
• med et delvist spaltet gulv med metal- eller plastikspalter og en lavvandet gød-

ningskanal og kanal for fordærvet drikkevand, eller 
• med delspaltegulv med trekantede jernspalter og en gødningskanal med hælden-

de sidevægge. 
 
Staldsystemer for grise, slagtesvinestalden 

• et fuldspaltet gulv med vakuumsystem til hyppig fjernelse af gylle, eller 
• et delvist spaltet gulv med reducerede gødningskanaler, med hældende vægge og 

et vakuumsystem, eller 
• et delvist spaltet gulv med et centralkonvekst fast gulv eller et hældende fast gulv 

foran stien, en gødningsrende med hældende sidevægge og en hældende gød-
ningsbeholder. 

 
Ifølge Dansk Svineproduktion har staldtyper med gyllekanaler med skrå vægge og skrå-
nende gødningsskakter samt stier med et centralt konvekst massivt gulv ikke fundet ud-
bredelse i Danmark. 
 
Endvidere findes der 6 BAT-byggeblade (under opdatering): 

• Køling af kanalbund + linespil (Drægtige søer) 
• Faresti med delvist spaltegulv (Diegivende søer) 
• To-klimastald med delvist spaltegulv (Smågrise) 
• Delvist spaltegulv ved 1/3 spaltegulvsareal (Slagtesvin) 
• Delvist spaltegulv med skraber og køling af kanalbund (Slagtesvin) 
• Luftvasker med syre, rensning af 60 procent afgangsluft (Slagtesvin) 

 
I kap. 5 findes der en uddybende redegørelse for valg og fravalg af BAT-tiltag på bedrif-
ten.   
 
Alternative løsninger 
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Ikke aktuel ved § 11 godkendelse 
 
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. Det er endvidere Aabenraa Kommunes vurdering, 
at de nye bygninger er erhvervsmæssige nødvendige for driften af husdyrbruget. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljømæssig lovliggørelse og miljøgodkendelse af den 
ansøgte udvidelse af husdyrbruget Foverupvej 2, 6230 Rødekro. Der er ikke meddelt 
byggetilladelse eller andre tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning end efter hus-
dyrbrugloven. 
 

1.3 Offentlighed 
Ansøgningen om § 11 miljøgodkendelse har ikke været offentligt annonceret, da Aaben-
raa Kommune har vurderet, at det beskyttelsesniveau for ammoniak, lugt, fosfor og ni-
trat, der er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsen, ikke overskrides, og at der derudover 
ikke er øvrige forhold, der vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev den 13. september 2010 orienteret 
om ansøgningen. 
 
Ansøgningsmateriale og udkast til miljøgodkendelse blev den 21. august 2010 sendt til 
ansøger og parter. De høringsberettigede er mærket med * i listen over de klageberetti-
gede i afsnit 11 Klagevejledning. Der var en frist på 3 uger til at fremsende bemærknin-
ger til ansøgningen og udkastet. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget bemærkninger til det udsendte udkast til miljø-
godkendelse. 
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal-Bladet Budstikken, 
Aabenraa onsdag den 13. oktober 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberetti-
gede personer, organisationer og myndigheder. Disse er listet i afsnit 11 ”Klagevejled-
ning”. 
 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
11 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af hus-
dyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på  Foverupvej 2, 6230 Rø-
dekro. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

• 600 årssøer (lovliggørelse) 
• Årlig produktion af 200 smågrise (7,2 – 32 kg). 
• Årlig produktion af 200 polte (32 – 104 kg). 
• Årlig produktion af 20 polte (30 – 110 kg). 

 
Svarende til 146,07 DE. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 
 

• Etablering af en gyllebeholder på 1.000 m3 med fast overdækning i form af telt-
overdækning eller lignende 

• Udvidelse af den eksisterende møddingplads med randzone, ca. 36 m2 med mur 
til 3 sider. 
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• Opstilling af 280 svinehytter (delvis lovliggørelse). 
 
Det fremgår af opslag i CHR-registeret, at ansøger har indberettet, at der den 30. marts 
2010 var 500 søer, gylte og orner, 70 svin over 30 kg samt 1800 smågrise mellem 7 og 
30 kg på ejendommen. Udvidelsen af soholdet er således begyndt, og der er derfor tale 
om en lovliggørelsessag. 
 
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 Foverup-
vej 2, 6230 Rødekro. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

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

se 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 15. september 2010 
 
 
 
 
Lars Paulsen    Torben Hansen 
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Cand.agro., ph.d.   Biolog 
Direkte 73 76 81 00   Direkte 73 76 73 58 
lpa@aabenraa.dk   tha@aabenraa.dk 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
Skelbækvej 2   Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa   6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
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2 Vilkår 

2.1 Generelle forhold 
Beskrivelse af husdyrbruget 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med 
de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema 
nr. 6586, version 8, genereret og udskrevet den 6. september 2010 fra 
www.husdyrgodkendelse.dk og med de vilkår, der fremgår af miljøgodken-
delsen. 

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

 
Gyldighed  

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

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

4. Gyllebeholder nr. 1.1.6 skal opføres mindst 30 m fra skel mod vest. 
 
Placering i landskabet 

5. Den nye gyllebeholder (1.1.6) skal opføres i materialer, dimensioner og 
farvevalg som beskrevet i ansøgningen. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Husdyrhold og staldindretning  

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

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 
Staldsystem 
(gulvsystem og ud-
mugnings-system) 

Vægt/ 
Alder 

antal dyr DE 

1.1.1 
(Løbe-
afde-
ling) 

Årssøer. Løbe-
drægtighed 

Løsgående, dybstrøel-
se  65 10,56 

1.1.2-1 Smågrise Fast gulv 
7,2 – 32 
kg 

200 
(50 stipl.) 

1,0 

1.1.2-2 
(Dybstr
øelses-
stald) 

Slagtesvin 
(polte) 

Dybstrøelse, opdelt 
lejeareal 

32 – 104 
kg 

200 
(57 stipl.) 5,26 

1.1.2-3 Søer, løbe-
drægtighed 

Løsgående, dybstrøel-
se 

 158 
(50 stipl.) 

25,67 

1.1.3 
(Pol-
testald) 

Slagtesvin 
(Polte) 

Fast gulv 30 – 110 
kg 

20 
(20 stipl.) 

0,59 

1.1.4-1 
(Ude-
gående 

Årssøer, løbe-
drægtighed 

Friland, dybstrøelse  375 60,92 
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søer) 

1.1.4-2 
Fare-
hytter 

Årssøer, fare-
periode 

Friland, dybstrøelse i 
hytter 

 600 42,07 

I alt     146,07 

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

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

8. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrel-
se efter 2 år, og når besætningen er nået op på 146,07 DE. 

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

10. Smågrise- og polteproduktionen skal foretages jævnt fordelt hen over året. 
11. Arealet til udendørs svinehold er en del af ejendommens harmoniareal, og 

græsset på arealerne skal indgå i fastsættelsen af dyrenes foderbehov. 
12. Der må ikke kunne strømme afsat gødning eller urin til søer eller vandløb 
13. ved tøbrud eller regnskyl (frossen jord). 
14. Fastsættelsen af arealstørrelsen til det udendørs svinehold sker på bag-

grundaf harmonikravet på 1,4 DE/ha pr. planperiode. Dyretætheden vurde-
res som et gennemsnit af to planperioder. 

15. Som hovedregel må der kun være svinehold på det samme areal i højst 12 
måneder afbrudt af en periode på mindst 12 måneder med dyrkning af af-
grøder med et væsentligt kvælstofbehov. 

16. Arealerne til udendørs svinehold skal være dækket af en effektiv græsbe-
voksning undtagen mindre arealer omkring sølehuller. 

17. Græsarealer med udendørs svinehold skal pløjes eller omlægges om for-
året. Der skal etableres en kvælstofforbrugende afgrøde, og det følgende 
efterår skal jorden være bevokset med en afgrøde med stor kvælstofopt-
gelse. Arealet må ikke gødskes med husdyrgødning eller anden organisk 
gødning i året efter, arealet har været anvendt til svinehold, og arealet må 
ikke benyttes til afgræsning i den følgende planperiode. 

18. For at reducere ammoniakfordampningen fra gødning og urin afsat på 
udearealet, skal udearealet ved drægtighedsstalden (stald 1.1.1) skrabes 
rent dagligt, således at urin, fast gødning og foderspild fra grovfoderet 
fjernes effektivt. Der må ikke ske ophobning af gødning på udearealet. 

19. Der må maksimalt opstilles 280 hytter til udegående søer. Materiale og 
farvevalg skal være som anført i ansøgningen. 

20. Hytterne må opstilles på markerne med numrene 1-0, 1-1, 2-0, 2-1, 4-1, 
7-0, 8-0, 9-0, 10-0, 4-3 og 4-4, jf. bilag 1.6. 

21. Hytterne må max. have en højde på 2 meter over terræn. 
 
Fodring 

22. Der skal anvendes fasefodring, jf. nedenstående tabel: 
 

 Vægtinterval 
Indhold af råpro-
tein (% pr. kg 

tørfoder) 

Samlet fosforind-
hold (% pr. kg 

tørfoder) 

Søer Drægtighed 13-15 0,43-0,51 

Søer Diegivning 16-17 0,57-0,65 

Fravænnede gri-
se < 10 kg 19-21 0,75-0,85 

Smågrise < 25 kg 17,5-19,5 0,60-0,70 
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Slagtesvin 25-50 kg 15-17 0,45-0,55 

Slagtesvin 50-110 kg 14-15 0,38-0,49 

 
23. Fytase skal tilsættes polte- og sofoderet efter normal praksis. 
24. For at sikre ensartet græsdække og jævn fordeling af husdyrgødningen 

skal udendørs foderpladser og hytter flyttes mindst én gang hver anden 
måned. Der skal foreligge en årsplan for flytningen af foderpladser og hyt-
ter, som kan forevises i forbindelse med miljøtilsyn. I farefolde skal både 
hytter og foderpladser flyttes efter hver fravænning (jvnf. Landbrugets 
byggeblad ”Indretning og drift af udendørs sohold”, arkivnr. 95.03-02 (ja-
nuar 1993, revideret juli 2002)). 

 
Energi- og vandforbrug 

25. Vask af stald skal foregå med højtryksrenser. 
26. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne 

dokumenteres i mindst 5 år. 
27. Udendørsbelysning skal være med bevægelsessensor. 
28. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 60.000 

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

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

30. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 8.075 
m3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en 
handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fore-
vises ved tilsyn. 

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

31. Overfladevand fra møddingsplads skal ledes til gyllebeholder. 
32. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og 

sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning 
af spildevandet til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder. 

 
Kemikalier og medicin mv. 

33. 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 

34. Døde dyr skal indtil afhentning paceres på møddingsplads 1.1.5, som vist 
på bilag 1.1. 

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

36. 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.  

37. 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. 

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

står risiko for forurening. 
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Driftsforstyrrelser og uheld 
40. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af 

eventuelt olie-, kemikalie- og gødningsspild. 
41. Der skal etableres en jordvold vest for den nye gyllebeholder, så gylle i til-

fælde af lækage på gyllebeholder ikke kan løbe til vandløb. Jordvolden skal 
have en højde på minimum 1 m over terræn, den skal kunne tilbageholde 
en gyllemængde svarende til den mængde gylle, der kan være i gyllebe-
holderen over terræn (ca. 500 m3) og være uigennemtrængelig for gylle. 
Den konkrete udformning af barrieren skal ske efter aftale med kommu-
nen. Barrieren skal være etableret samtidig med den nye gyllebeholder. 
Nærmeste vandløb er en grøft som ligger ca. 40 m vest for den nye gylle-
beholder. 

42. 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. 

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

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

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
Gødningstyper og mængder 

45. Der må maksimalt produceres svinegylle fra 2,36 DE, dybstrøelse fra 39,45 
DE, fast gødning fra 0,51 DE og ajle fra 0,49 DE på ejendommen, udregnet 
efter bilag 1 i bek. nr. 717 af 2. juli 2009 om husdyrbrug og dyrehold for 
mere end 3 DE, husdyrgødning, ensilage m.v. 

46. Der skal afsættes husdyrgødning fra 38,86 DE i dybstrøelse til aftalearea-
ler, svarende til 3.117,62 kg N og 1.056,06 kg P. 

 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 

47. Den nye gyllebeholder på 1.000 m3 skal overdækkes med fast overdæk-
ning i form af telt eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes igen umiddel-
bart efter endt omrøring og udkørsel. Skader på den faste overdækning 
skal repareres, således at overdækningen altid er helt tæt. 

 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

48. Al dybstrøelse, der ikke køres direkte ud og pløjes ned, skal opbevares på 
møddingsplads 1.1.5 med afløb til gyllebeholder. 

 
Anden organisk gødning 

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

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

51. Der må ikke etableres og anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på gyllebe-
holder 1.1.6. 

52. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, 
skal der senest den 1. maj 2011 etableres en støbt plads med afløb til op-
samlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderne finder sted. 
Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter 
en periode med daglig påfyldning er afsluttet. 

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

54. Husdyrgødning må ikke køres ud på arealer, der er vandmættet, over-
svømmet, frossen eller snedækket. 
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2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
Lugt 

55. 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. 

56. 600 årssøer i fareperioden og 375 årssøer i løbe-drægtighedsperioden, 
svarende til 102,99 DE skal være udegående indenfor udbringningsarealet i 
12 mdr. om året. 

 
Fluer og skadedyr 

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

 
Transport 

58. Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesve-
je skal vognen læsses på en sådan måde, at spild ikke kan finde sted. 
Skulle der alligevel ske spild, skal det staks opsamles. 

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

 
Støj 

60. Bidraget fra landbruget med adressen Foverupvej 2, 6230 Rødekro be-
stemt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne 
land samt i landsbyen Klovtoft 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 Klovtoft 
område 2.08.005.L 

55 45 40 

Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra landbruget, 
er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 
 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer 
ved boliger. 
Støjgrænserne må i landsbyen Klovtoft 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 korn 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. 
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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. 
Støj fra læsning af svin, uagtet om det foregår ved driftsbygninger eller fra et 
køretøj eller lign., der er placeret på arealer uden for driftsbygningernes områ-
de, skal medregnes i landbrugets støjbidrag. 
 
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. 

 
Lys 

61. Lyskegler fra udendørs pladsbelysning må ikke vende direkte mod vejen. 
Pladsbelysningen skal forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at ly-
set kun er tændt i op til en halv time ad gangen. 

 
Ammoniak – generel reduktion 

62. 85 % af dybstrøelsen skal bringes direkte ud og pløjes ned.  
63. Mængde og dato for direkte udbringning af husdyrgødning skal noteres i 

driftsjournalen. 

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
Udbringningsarealerne 

64. På bedriften må ikke anvendes et sædskifte, der har et højere udvaskning-
sindex end 98. 

65. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgød-
ning svarende til et husdyrtryk på 1,12 DE/ha. 

66. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 
96,12 ha udspredningsareal, som fremgår af nedenstående kort og ansøg-
ningen bilag 1. 

67. Der udlægges 10 meter dyrknings, sprøjte og gødningsfri randzone på 
mark 1-0, 2-0 og 16-0, op til det næringsstoffølsomme område mose A, 
som angivet på kortet nedenfor. 

68. Der må afgives dybstrøelse svarende til 0,48 DE/ha til arealerne på aftale-
arealer. 

69. Der skal afsættes 38,86 DE dybstrøelse til aftalearealer. 
 
Beskyttet natur 

70. Der etableres og vedligeholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri 
bræmme på mindst 2 meter rundt om vandhullet på matr. nr. 28 Hynding, 
Ravsted (mark 14-0). Bræmmen måles fra vandhullets krone. 

71. Der etableres og vedligeholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri 
bræmme på mindst 2 meter rundt om vandhullet på matr. nr. 579 Ravsted 
ejerlav, Ravsted (mark 15-0). Bræmmen måles fra vandhullets krone. 

72. Der skal etableres en 2 m bred dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræm-
me langs beskyttede vandløb på mark nr. 14-0, 15-0 og 18-0. Bræmmen 
måles fra vandløbets krone. 

73. Der skal etableres og vedligeholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri 
bræmme på mindst 10 meter rundt om mosen på matr. Nr. 14, 266 og 282 
Klovtoft, Hellevad (Mark 1-0, 2-0 og 16-0). Bræmmen måles fra overgang 
mellem mosen og marken, enten konstateret ved terrænforskel eller ved 
overgang til areal med forekomst af fugtigbundsplanter, som eksempelvis 
Spagnummosser, kragefod eller bukkeblad, hvad der end måtte give den 
største bræmme. 
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74. Ansøger er ansvarlig for, at gylleudbringning udføres i henhold til de vilkår 
der er opsat i godkendelse for det enkelte areal og at evt. vilkår om 
bræmmer overholdes.  

 
Nitrat til grundvand 

75. Der skal bedriftens udbringningsarealer være mindst 10 % efterafgrøder – 
ud over de til en hver tid gældende, generelle krav om efterafgrøder. Disse 
efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige ef-
terafgrøder, hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødning. 
Hverken de ekstra efterafgrøder eller de lovpligtige efterafgrøder må er-
stattes af ”grønne marker”. 

76. På bedriftens marker nr. 1-1, skal der anvendes et ”grundvandssædskifte” 
G6 med et udvaskningsindex på højst 83, og 60 % miljøgræs. De nævnte 
marker fremgår af kortet nedenfor. 

77. På bedriftens øvrige udbringningsarealer må der ikke anvendes et 
kvæg/svinesædskifte med et højere udvaskningsindeks end 98. 

78. 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 Husdyrbrugets ophør 
79. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kon-

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

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

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

81. 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. 

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

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

84. Der skal udarbejdes foderplaner for dyretypen søer. Foderplanerne skal in-
deholder oplysninger om foderets indhold af totalt protein. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er mindre end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 11 i lovbe-
kendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyr-
brug 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 %. 
 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Foverup-
vej 2, 6230 Rødekro med ejendoms nr. 5800008672. Ansøger ejer eller driver ikke andre 
ejendomme. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 48034, og 
virksomhedens CVR nr. er 20554886. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
6586, version 8, genereret og udskrevet den 6. september 2010 fra www.husdyrgodken-
delse.dk. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den miljøtekniske be-
skrivelse, er vedlagt som bilag 1. 
 

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

3.3 Gyldighed 
Der gives 2 år til at udnytte godkendelsen, efter den er meddelt. Vilkårene i denne miljø-
godkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor godken-
delsen udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt 
eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet de seneste tre år. 
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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 15. september 2018.  
 

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

4.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv.  
Redegørelse 
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldan-
læg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone. Omgivelserne er almindelig landbrugsarealer let 
kuperet og med spredte levende hegn. 
 
Afstanden til nærmeste nabo fra bygningsanlægget er ca. 520 meter. Denne nabo ligger 
nord for anlægget. Ca. 535 meter mod øst ligger en anden landbrugsejendom. Vest for 
ligger en beboelsesejendom og afstanden til denne er ca. 600 meter.  
 
Nord for ejendommen ligger byen Klovtoft. Afstanden til denne er lidt over 1.000 meter. 
Der etableres ingen nye bygninger, men der opføres en ny overdækket gyllebeholder. 
Desuden kommer der flere grisehytter på arealerne omkring anlægget. 
På baggrund af det ansøgte projekt vurderer Aabenraa Kommune, at den nye gyllebehol-
der er erhvervsmæssig nødvendig og at bebyggelsen på ejendommen kommer til at ud-
gøre en helhed, der ikke har en væsentlig indvirkning på det omkringliggende landskab. 
 
 

 
 
 
 
 
Tabel 1 Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse  

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige byzone 

2.900 m 
I Kommuneplan 2009 er Hellevad 
nærmeste byzone, 2.3.002.B 

50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-
råde 

> 1.000 
m 

I Kommuneplan 2009 er der in-
den for 1.000 m fra anlægget 

ingen eksisterende eller fremtidi-
ge sommerhusområde 

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

> 1.000 
m 

I Kommuneplan 2009 er Klovtoft 
det nærmeste område med blan-
det bolig og erhverv, 2.8.005.L. 
Området er ikke omfattet af en 

lokalplan 

50 m  

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

> 1.000 
m 

I Kommuneplan 2009 er Klovtoft 
det nærmeste område med blan-
det bolig og erhverv, 2.8.005.L. 
Området er ikke omfattet af en 

lokalplan 

50 m 

Nabobeboelse 500 m Foverupvej 5 beliggende nord for 
bygningsanlægget 

50 m 

 
 
Tabel 2 Afstandskrav – placering af anlæg 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 

0 m Stuehuset er bygget sammen 
med stald 1.1.1 

15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed 
> 1.000 

m 
 25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

2.300 m Fogderup vandværk 50 m 

Enkelt vandindvindings-
anlæg 

26 
DGU.Nr.: 159.559  

 
25 m 

Vandløb 250 m Hvirlå 15 m 

Dræn > 15 m  15 m 

Sø 660 m Sydvest for anlægget 15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 28 m 

Fra ny gyllebeholder til Fove-
rupvej 15 m 

Naboskel 34 m  
Fra ny gyllebeholder til skel 

mod vest, matr. nr. 266, Klov-
toft, Hellevad. 

30 m 

 
Kirkebeskyttelseslinje og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinjen” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. 
 
Skovrejsningsområder 
Hele anlægget ligger inden for udpegningen. 
 
Strandbeskyttelseslinje 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
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Klitfredningslinje 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinje 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinje 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinjer”.  
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslin-
jen for fortidsminder. 
  
Der er ingen arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede områ-
der”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinjen for fortidsminder. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29f fastsat regler om, at der på 
fortidsminder og inden for en afstand af 2 meter fra dem ikke må foretages jordbehand-
ling, gødes eller plantes. 
 
I henhold til naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1042 af 20/10/2008, må der ikke inden for 
100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven fo-
retages ændringer i tilstanden af arealet, herunder etableres hegn, placeres camping-
vogne og lignende. Forbuddet gælder ikke for sædvanlig hegning på jordbrugsejendom-
me og landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning. Forbuddet gælder endvidere ikke 
for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet, samt fortidsminder, der er nævnt i bilag 
1 til loven. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Der er ingen arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”. 
 
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. 
 
Ifølge § 5 i bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, 
husdyrgødning, ensilage m.v. af den 19.12.2006 gælder der, for husdyrbrug over 15 DE 
at folde til svin fra 35 kg, hvor der i folden er plads til mere end 15 svin, skal  ligge mere 
end 50 m fra skel til en ejendom, hvor der er nabobeboelse. Hvis nabobeboelsen ligger 
mere end 50 m fra skel, skal der mindst være en afstand på 100 m mellem nabobeboel-
sen og folden. 
Ifølge det oplyste i ansøgning er dette krav overholdt. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at bygge- og beskyttelseslinjerne er overholdt og at pro-
duktionen og den nye gyllebeholder overholder gældende afstandskrav. 
 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
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Til ejendommen hører en garage, et stuehus, en ældre stald, en møddingsplads, en fo-
derlade, en nyere dybstrøelsesstald, en halmlade og en potestald. Ved siden af poltestal-
den er opstillet 2 glasfiber siloer til foder.  
 
Stuehus, garage og den gamle stald danner ramme om gårdspladsen.  
 
Stuehus er med hvidpudset vægge og med eternit på taget. Dette ligger øst vest vendt. I 
østgavlen er garagen bygget vinkelret på stuehuset. Mod vest er stuehuset bygget sam-
men med den ældre stald, som også ligger vinkelret på og mod nord. Stalden er også 
hvidpudset med trempel i grå stålplade. Højden på denne bygning er ca. 2,5 meter. Der 
er 2 ventilationsskorstene på bygningen, stålplader som tagbeklædning og taghældnin-
gen er 45 grader. Længden på bygningen er 34 meter og den er ca. 11 meter bred. På 
staldens vestside er der indrettet et udeareal med fast bund, hvor søerne kan gå ud. Det-
te areal skrabes ugentligt rent, og gødning herfra lægges på møddinspladsen, der ligger 
nord for stalden. 
 
Ved udvidelsen vil møddingspladsen blive udvidet med ca. 2 meter randzone omkring 
(nyt betonareal) og på 3 af siderne opsættes en væg i ca. 1 meters højde.  
 
Lige syd for stalden er opfør en foderlade. Denne er bygget sammen med stald. Dog med 
væg mellem stald og lade. Denne er opført på høj sokkel og over dette er hvidkalket, 
pudset teglsten. Øverst er der opsat trempel i rød plade. På taget er der eternit. I laden 
er der fast gulv. Højden på denne bygning er ca. 4 meter. Taghældningen er 45 grader. 
Bygningen er ca. 20 meter bred og 30 meter lang.  
 
Syd for stuehus, stald og lade, ca. 25 meter fra disse, er opfør en stald/lade, der har væ-
ret anvendt som klimastald til smågrise. Denne er placeret nord-syd vendt. Denne er 
opført med stålbuekonstruktion og beklædt med rød blikplade. Sidehøjden på bygningen 
er 4 meter, bygningen er 16 meter bred og 60 meter lang. Taget er beklædt med eternit 
og taghældningen er 20 grader. Der er støbt gulv i denne bygning. Den er indrettet med 
24 store stier. De 4 nederste stier anvendes som eksport afdelingen, og heri indsættes 
smågrisene ved fravænning, og det er herfra de afhentes (næste dag). 
 
Ved udvidelsen ønskes der opført en ny gyllebeholder. Denne ønskes placeret syd for den 
eksisterende dybstrøelsesstald. Beholderen placeres ca. 15 meter fra bygningen, og be-
holderens kapacitet bliver på 1000 m3. Gyllebeholderen overdækkes med teltdug eller 
betonlåg. 
 
Fra møddingspladsen etableres afløb, der leder spildevand til den nye gyllebeholder. 
 
Vest for denne (liggende parallelt med) er opført en halmlade. Afstanden mellem bygnin-
gerne er ca. 10 meter. Halmladen er opført med stålbuekonstruktion og beklædt med 
røde stålplader på 2 af siderne. Siden der vender mod øst samt nordgavlen er uden be-
klædning/åben. På taget er eternit og der er 20 grader hældning på dette. Bygningen er 
20 meter bred, 60 meter lang og med en sidehøjde på 4,3 meter. Øst for halmlade og 
stald er opført en poltestald. Denne er opført på en stålramme, der er beklædt med 
træ/MDF plade. Der er blikplader på taget og taghældningen er ca. 10 grader. Bygningen 
er ca. 25 meter lang og 9,3 meter bred. Sidehøjden er 2,4 meter på den ene side og 1,1 
meter på den anden side. 
 
Omkring ejendommen er i dag spredt beplantning af buske og træer, og på modsatte 
side af vejen går der et mindre levende hegn.  

 

Landskabelige værdier 

 
 Tabel 3 Materialevalg  

Bygning Grund-
plan 

Byg-
nings-

Tag-
hæld-

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 
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ca. højde 
ca. 

ning 

1.1.1 Løbeafdeling 374 m2 3,5 m 45 º 
Hvidpudset og gråt 

stålpladetag 
Løbe-/dræg-
tighedsstald 

1.1.2 
Dybstrøel-
sesstald 960 m2 4 20 º 

Stålbuekonstruktion 
beklædt med rød blik-
plade og eternittag 

Smågrise, 
slagtesvin og 

søer 

1.1.3 Poltestald 233 m2 1,1 /2,4 10 º 
Stålramme beklædt 

med træ/MDF og bliktag Slagtesvin 

1.1.4 
Hytter til 
udegående 
søer 

2 m2 1,5 – 2 m - 
Stål og træ/Stålgrå eller 
fyrretræsfarvet. 

Søer 

1.1.5 Møddings-
plads 

36 m2 1 - Væg på 3 sider Mødding 

1.1.6 
Gyllebehol-
der 1000m3 - - 

Grå beton, teltover-
dækning Gylle 

- Halmlade 1200 m2 4,3 20 º 
Stålbuekonstruktion 
beklædt med rød blik-
plade og eternittag 

Halm 

- Lade 600 m2 4 45 º 
Hvidkalket, pudset tegl-
sten, trempel i rød pla-

de og eternittag 
Foder 

- Stuehus - - - 
Hvidpudset og gråt 

eternittag  

 

Under nærværende afsnit er den aktuelle bedrifts nærområde undersøgt for følgende 
temaer: Bygge og beskyttelseslinjer, Fredninger (Naturbeskyttelseslovens § 33), Natur-
beskyttelse (Naturbeskyttelseslovens § 3), Natura 2000 (EF-habitats og EF-
fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder), Grundvand (Drikkevandsinteresser og 
nitratfølsomme indvindingsoplande), Landbrug (MVJ aftaleområde, terrænhældning, 
jordbundstype, lavbundsarealer og okker, SFL-områder, Naturperler og vådområder fra 
DFFE. Fredninger og Natura 2000 er undersøgt til en radius af ca. 3000 meter, mens de 
øvrige emner er undersøgt i en radius af ca. 1000 meter. 

 

Ejendommen og størstedelen af dens udbringningsarealer ligger i et område med almin-
delig drikkevandsinteresser og udenfor nitratfølsomt indvindingsopland. Nord for ejen-
dommen ligger der et område udpeget som nitratfølsomt indvindingsopland, og en min-
dre del af ejendommens arealer ligger i dette område.  

 

Nærmeste § 3 områder er en mose, der er lokaliseret ca. 280 nordvest for ejendommens 
nærmeste bygningsanlæg. 

 

Vest og sydvest for ejendommen ligger 2 beskyttede §3 engområder, og afstanden til 
disse er begge på ca. 585 meter. Lidt længere mod vest ligger et andet beskyttet engom-
råde med en mindre sø tilknyttet. Afstanden til dette er ca. 1025 meter. 

Sydvest for ejendommen ligger et beskyttet moseområde med en mindre sø, og afstan-
den til denne er 870 meter.  

 

Syd for ejendommen ligger 3 mindre mose områder, og afstanden til disse fra nærmeste 
bygninger er hhv. 750 meter, 825 meter og 980 meter.  
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Mod syd løber Hvirlå, der er en del af Vidå systemer der udmunder i Vadehavet ved Højer 
sluse. Nord for ejendommen løber Rødå og på strækningen lige nord for ejendommen og 
vest på, er området omkring denne er udpeget med å-beskyttelseslinje.  

Mod sydvest ligger et engareal med en sø, afstanden til dette område er ca. 600 meter. 
Vest for anlægget ligger også et engareal i tilknytning vandløbet, Hvirlå. Afstanden til 
dette er ca. 600 meter. 

 

Ejendommen og dens arealer afvander til mindre vandløb i området samt Rødå og Hvirlå, 
der løber hhv. nord og syd for anlægget. Afstanden til Rødå er ca. 1000 meter fra stald-
anlæggets nærmeste hjørne, og til Hvirvlå er afstanden ca. 280 meter. 

Vandløbene er en del af Vidåsystemet der udmunder i Vadehavet ved Højer sluse. 

 

Ejendommen og dens arealer ligger i et SLF område der er udpeget mht. overfladevand. 

 
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”.  
 
Hele anlægget ligger inden for udpegningen ”Særligt værdifuldt landbrugsområde”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”, men følgende arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige na-
turarealer”. 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Naturområder”. 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Områder med naturinte-
resser”. 
  
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 9 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er en mose nord for anlægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 9 km syd for ejendom-
men. Området er Natura 2000 område nr.ino 098 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Ter-
kelsbøl Mose, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose 
og Terkelsbøl Mose. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Følgende arealer grænser op til eller lig-
ger helt eller delvis inden for udpegningen ”Beskyttede Vandløb”: Markerne 7-0, 8-0, 9-
0, 10-0, 13-0 og 16-0. Der er ingen arealer, som grænser op til eller ligger helt eller del-
vis inden for udpegningen: ”Beskyttede enge”. 
 
Geologiske værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovrejsning 
uønsket pga. geologiske forhold”. 
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Rekreative værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fritidsområ-
der”, ”Eksisterende sommerhusområder”, ”Nye sommerhusområder”, ”Arealudlæg til fe-
rie-fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til by-
formål”.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at alle afstandskrav til vandforsyning, vej og naboskel 
m.v. i henhold til § 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er overholdt.  
Kommunen vurderer, at husdyrbrugets beliggenhed i forhold til forskellige bygge- og 
beskyttelseslinjer, fredninger mv. der fremgår af anden lovgivning er overholdt.  
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Det tilladte dyrehold på 100 årssøer og 2.500 smågrise 7,2-25 kg svarende til 35,5 DE er 
blevet udvidet til 600 årssøer med tilhørende polteproduktion svarende til 147,57 DE. 
 
Af § 46 i husdyrbrugloven fremgår det, at ”Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulov-
ligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning”. 
 
Aabenraa Kommune har i denne miljøgodkendelse vurderet, at det udvidede og det an-
søgte dyrehold ikke har væsentlige virkninger på miljøet, og at der derudover ikke er 
øvrige forhold, der vurderes at have væsentlige virkninger på miljøet. 
 
Med denne miljøgodkendelse sker der således en retlig lovliggørelse af dyreholdet efter 
husdyrbrugloven. 
 
Ved udvidelsen vil der udover besætningsudvidelsen blive etableret en ny gyllebeholder 
på 1.000 m3 og den eksisterende møddingsplads vil blive udvidet med randzone ca. 36 
m2 og mur omkring 3 af siderne. 375 årssøer i løbedrægtighedsperioden og 600 årssøer i 
fareperioden er udegående i 12 mdr. om året. Det svarer til 102,99 DE der er udegåen-
de. Der køres med en cyklus på 22 uger. Cirka en uge før faring sættes søerne i folde 
med enkelt hytter. De går her med grisene i 4 uger og derefter fravænnes smågrisene og 
søerne flyttes til løbeafdeling på stald. Efter løbning flyttes en del af søerne til folde med 
hvor der går ca. 10 søer pr hold og disse deles om en fælles hytte. Den resterende del af 
søerne flyttes til dybstrøelsesstalden, hvor de går i hele drægtighedsperioden, inden de 
flyttes til farefolde. I drægtighedsfoldene går de i ca. 17 uger, hvorefter de flyttes til fa-
refolde og cyklus starter forfra. Når smågrisene fravænnes indsamles de fra hytterne og 
fragtes til staldanlægget, hvor de indsættes i eksport afdelingen, og herfra afhentes der 
næste dag med den lastbil der bringes dem videre til aftager. 
 
Søerne fodres 1 gang dagligt med fodercubs der smides på jorden i foldene. Der køres 
med traktor og vogn.  
 
Der køres strøelse ud til hytterne ca. 2 gange ugentligt eller efter behov i våde perioder. 
 
Tabel 4 Dyreholdet 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder 
Stipladser 

/antal dyr 
DE 

1.1.1 
Årssøer, løbe-
stald 

løsgående/ 

dybstrøelse 
- 65 10,56 

1.1.2 
Producerede 
smågrise fast gulv 7,2-30 kg 200 1 

1.1.2 Polte dybstrøelse 30-110 kg 200 5,26 

1.1.2 
Årssøer, løbe-
stald 

løsgående/ 

dybstrøelse 
- 158 25,67 

1.1.3 Polte Fast gulv 30-110 kg 20 0,59 

1.1.4 Årssøer, løbe-
stald 

Friland, dybstrøelse - 375 60,92 
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1.1.5 
Årssøer, farepe-
riode Friland, dybstrøelse - 600 42,07 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrproduktionen kan udvides indenfor rammerne af 
den nye tilbygning og i de eksisterende stalde og at der er sammenhæng mellem antal 
dyr indenfor de enkelte grupper.  
 

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
Redegørelse 
Med hensyn til BAT og staldsystemer er der forskellige definitioner på, hvad BAT er. Dels 
er der referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion (BREF) og der er BAT-byggebladene. 
 
Af BREF-dokumentet fremgår det, at følgende staldsystemer er BAT: 
 
Staldsystemer for søer, løbeafdelingen og drægtighedsstalden: 

• fuld- eller delspaltegulv med vakuumsystem nedenunder til hyppig fjernelse af 
gylle, eller 

• delspaltegulv og en reduceret gødningskanal. 
 
Staldsystemer for søer, farestalden: 
En boks med fuldspaltede jern- eller plastikgulve og som har: 

• en kombination af vand- og gødningskanal, eller 
• et udskylningssystem med gødningsrender, eller 
• en gødningsopsamler nedenunder. 

 
Staldsystemer for grise, smågrisestalden: 

• en sti eller et en-etagesbur med fuld- eller delspaltegulv og et vakuumsystem til 
hyppig fjernelse af gylle, eller 

• et en-etagesbur med fuldspaltegulv med et hældende betongulv nedenunder til 
adskillelse af urin og fækalier, eller 

• med et delvist spaltet gulv (to-klimasystem), eller 
• med et delvist spaltet gulv jern- eller plastikgulv og et skrånende eller konvekst 

fast gulv, eller 
• med et delvist spaltet gulv med metal- eller plastikspalter og en lavvandet gød-

ningskanal og kanal for fordærvet drikkevand, eller 
• med delspaltegulv med trekantede jernspalter og en gødningskanal med hælden-

de sidevægge. 
 
Staldsystemer for grise, slagtesvinestalden 

• et fuldspaltet gulv med vakuumsystem til hyppig fjernelse af gylle, eller 
• et delvist spaltet gulv med reducerede gødningskanaler, med hældende vægge og 

et vakuumsystem, eller 
• et delvist spaltet gulv med et centralkonvekst fast gulv eller et hældende fast gulv 

foran stien, en gødningsrende med hældende sidevægge og en hældende gød-
ningsbeholder. 

 
Ifølge Dansk Svineproduktion har staldtyper med gyllekanaler med skrå vægge og skrå-
nende gødningsskakter samt stier med et centralt konvekst massivt gulv ikke fundet ud-
bredelse i Danmark. 
 
BREF-dokumentet konkluderer, at farestalde med bokse med et delvist spaltet gulv og en 
reduceret gødningskanal ikke er BAT – mens et fuldspaltet gulv er det, hvis det er på 
plast eller metalgulv. På dette punkt er der ikke harmoni mellem BREF-dokumentet, BAT-
byggebladene og www.husdyrgodkendelse.dk. 
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Endvidere findes der 6 BAT-byggeblade/BAT-blade: 

• Faresti med delvist spaltegulv (106.02-51, revideret 11.11.204) 
• To-klimastald med delvist spaltegulv (106.03-52, revideret 11.11.2004) 
• Delvist spaltegulv ved 1/3 spaltegulvsareal (106.04-52, revideret 26.10.2004) 
• Køling af gyllen i svinestalde (1. udgave, oprettet 19.05.2009) 
• Svovlsyrebehandling af gyllen i slagtesvinestalde (1. udgave, oprettet 

19.05.2009) 
• Luftvasker med syre (2. udgave, revideret 19.05.2009) 

 
Det vurderes, at BAT-byggeblad ”Luftvasker med syre, rensning af 60 % afgangsluft” 
(106.04-58) er uaktuelt efter udgivelsen af BAT-blad ”Luftvasker med syre”. 
 
Aabenraa Kommunes udgangspunkt for BAT-staldteknologi i staldanlæg til årssøer, slag-
tesvin og smågrise er en ammoniakreduktion svarende til henholdsvis farestald med del-
vist spaltegulv, delvis spaltegulv ved 1/3 spalteareal og to-klimastald med delvist spalte-
gulv i henhold til BAT-blad 106.02-51, BAT-blad 106.04-52 og BAT-blad 106.03-52 eller 
et staldsystem der henholdsvis har en 10 % (søer i farestald), 12 % (slagtesvin) og 10 
% (smågrise) ammoniakemission. 
 
Aabenraa Kommunes udgangspunkt for BAT-staldteknologi i løbe- og drægtighedsstald-
anlæg til årssøer er, at kommunen stiller krav om, at ammoniakemissionen fra staldsy-
stemet skal svare til emissionen fra løbe- og drægtighedsstald, løsgående, delvis spalte-
gulv eller tilsvarende staldsystemer med 12 % ammoniakemission, grundet der ikke fin-
des BAT-blad for denne dyretype. 
 
Ifølge Miljøstyrelsen, så kan krav om BAT ikke fastsættes til en bestemt teknologi, men 
ud fra emissionskrav svarende til emissionen fra en given BAT-teknologi. Der er dermed 
metodefrihed til at opnå kravene. 
 
Der findes ikke BAT- blade for svineproduktion på dybstrøelse, og heller ikke for svine-
produktion på friland. 
Landbrugets byggeblad, arkivnr. 95.03-02, udgivet januar 1993 og revideret juli 2002 
beskriver love og vejledninger vedr. ”Indretning og drift af udendørs sohold”, og denne 
godkendelse indeholder vilkår, som sikrer, at produktionen på Foverupvej 2 fortsat lever 
op til dette byggeblad. 
 
For Foverupvej 2’s hold af smågrise, polte og søer eksisterer (endnu) ikke BAT-(bygge) - 
blade, men der er redegjort for ejendommens praksis, som vurderes at 
værne om miljø og dyrevelfærd med bedst mulige teknik/metode. 
 
Stald 1.1.1 
I denne stald, der er løbeafdelingen til søer, går søerne i dybstrøelse, i det der er tale om 
frilandssøer. Ansøger vurderer at dybstrøelse af dyrevelfærdsmæssige årsager og set i 
sammenhæng med at søerne i drægtighedsperioden og i fareperioden går i dybstrøelse 
på friland, er det bedste staldsystem til løbeafdelingen.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med den beskrevne frilandsproduktion og set i lyset af, 
at dybstrøelsesstalde til løbe/drægtighedsstald ikke er beskrevet i BAT-byggeblad/Bat – 
blade lever stalden op til BAT.  
 
Stald 1.1.2  
I denne stald går søerne i dybstrøelse, i det der er tale om frilandssøer. 
Ansøger vurderer at dybstrøelse af dyrevelfærdsmæssige årsager og set i sammenhæng 
med at søerne i drægtighedsperioden og i fareperioden går i dybstrøelse på friland, er 
det bedste staldsystem til løbeafdelingen. 
 
Vurdering 
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Aabenraa Kommune vurderer, at med den beskrevne frilandsproduktion og set i lyset af, 
at dybstrøelsesstalde til løbe/drægtighedsstald ikke er beskrevet i BAT-byggeblad/Bat – 
blade lever stalden op til BAT. 
 
Stald 1.1.3 
Poltestalden er indrettet med fast gulv, med ajledræn. Dette staldsystem er ikke BAT, 
men der sker ikke nogen ændring eller udvidelse af husdyrholdet. Når stalden skal reno-
veres om 15 – 20 år vil den blive renoveret til noget, der på dette tidspunkt er BAT.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at stalden lever op til BAT, da der ikke sker nogen æn-
dring eller udvidelse i stalden og med beskrivelse af, at den ved næste renovering vil 
blive renoveret til noget der på pågældende tidspunkt er BAT. Der er ikke stillet vilkår om 
at stalden skal renoveres til BAT, da den forventede restlevetis for stalden går ud over 
revurderingsperioden.  
 
Stald 1.1.4 
Staldsystemet er frilandsgrise i hytter med dybstrøelse, hvor søerne går i drægtigheds- 
og fareperioden. Der er ikke udarbejdet BAT-blade for søer og polte på friland i hytter. 
Søerne er udendørs i forbindelse med faring, og når de har smågrise. Der er ikke planer 
om at ændre opstaldningsformen, da denne opstaldningsform er nødvendig for at over-
holde frilandskonceptet. Frilands-konceptet er et regelsæt udarbejdet i samarbejde med 
Dyrenes Beskyttelse. Opstaldningen i konceptet skal overholde en række dyrevelfærds-
mæssige krav. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at staldsystemet med søer på friland lever op til BAT, da 
der ikke findes BAT- blade for svineproduktion på dybstrøelse, og heller ikke for svine-
produktion på friland og da produktionen lever op til Landbrugets byggeblad, arkivnr. 
95.03-02, udgivet januar 1993 og revideret juli 2002, der beskriver love og vejledninger 
vedr. ”Indretning og drift af udendørs sohold”, og denne godkendelse indeholder vilkår, 
som sikrer, at produktionen på Foverupvej 2 fortsat lever op til dette byggeblad. 
 
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi 
Ansøger driver en produktionsejendom med frilandssøer. Frilandssøer har til henisgt at 
fare på marken hvorefter smågrisene sælges. 
Det er således ikke muligt at vælge en andet staldsystem end det der er anvendt i an-
søgningen idet der så ikke længere vil være tale om opdræt af grise på friland. 
Samtidig med dette, er alle staldanlæg forsynet med naturlig ventilation, hvorfor der ikke 
er mulighed for at etablere luftrensning eller forsuringsanlæg på ejendommen. 
Under sagsbehandlingen har det vist sig, at det ikke er nødvendig at foretage fodertil-
pasninger af hensyn til ammoniakemissionen. 
Da alle staldanlæg er udstyret med dybstrøelse er det ikke muligt at installere gyllekøling 
i staldanlægget. 
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer at Foverupvej 2 samlet set lever op til kravet om BAT-
staldsystem, med det beskrevne koncept med søer på friland og produktion af smågrise 
og polte. 
 

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Staldafsnit 1.1.1. - Løbeafdeling: 
Ved undertryksanlæg med diffus luftindtag bliver luften taget ind fra hele eller dele af 
loftsfladen gennem mineralulden. Derved er der et konstant luftindtag, hvilket medfører, 
at undertrykket er den eneste reguleringsmulighed. Udeluften tilføres gennem små huller 
eller porer, hvilket gvier en meget lav startlufthastighed og dermed en minimalrisiko for 
træk.  
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Gangventiler anvendes i forbindelse med diffusventilation. Gangventilerne placeres i lof-
tet over gangen.  
 
Ved lav ventilationsgrad er ventilerne lukkede, og luften suges udelukkende ind i stald-
rummet igennem isolering/underbeklædning (diffus ventilation). Når ventilationsgraden 
overstiger en forudindstillet procent åbner gangventilerne og luften suges primært ind til 
staldrummet via gangventilerne. Lugten fra gangventilerne falder ned over gangarealet, 
videre over inventaret og ned i stierne. Diffus-ventilation giver fordele ved lav ventilati-
onsgrad. Samtidigt med at der skabes en god luftcirkulation i de varmeste perioder. 
 
Vægventilen er beregnet til regulering af indsugnings-luft i alle staldtyper med under-
tryksanlæg. Formålet er, at få friskluften blandet med staldluften uden at skabe træk 
gener for dyrene, derfor er placeringen af friskluftindtaget det vigtigste ved installation af 
et godt ventilationsanlæg. Samtidigt skal luftfordelingen være optimal over hele stalden 
med lavest muligt energiforbrug.  
 
Staldafsnit 1.1.2. – Dybstrøelsesstald: 
Ved undertryksanlæg med diffus luftindtag bliver luften taget ind fra hele eller dele af 
loftsfladen gennem mineralulden. Derved er der et konstant luftindtag, hvilket medfører, 
at undertrykket er den eneste reguleringsmulighed. Udeluften tilføres gennem små huller 
eller porer, hvilket gvier en meget lav startlufthastighed og dermed en minimalrisiko for 
træk 
 
Staldafsnit 1.1.3. - Poltestald 
Naturlig ventilation. 
 
Staldafsnit 1.1.4. – Udegående søer 
Naturlig ventilation. 
 
Luftsydelserne er for det eksisterende og det nye anlæg beregnet ud fra de enkelte 
staldafsnits dyretype, antal stipladser og antal afkast. 
 
Tabel 5 Ventilation  

Stald 
nr. 

Ventilationstype 
Maksimal ventila-

tion 
Antal afkast  

(udsugninger) 

Højde 

over kip 

1.1.1 
Undertryk / 

Naturlig ventilation 

8760 timer / 

100 % 
1 6 m 

1.1.2 Naturlig ventilation 100 % - 3 m 

1.1.3 Naturlig ventilation 100 % - 0 

1.1.4 Naturlig ventilation 100 % - 0 

 
Vurdering 
Naturlig ventilation er BAT ifølge EU’s BREF-note kap 5 (5.2.4), som er opstillet på bag-
grund af vurderinger i notens kap. 4. Aabenraa Kommune finder imidlertid ikke, at vur-
deringerne i BREF-note afsnit 4.4.2 eller 4.4 giver grundlag for et generelt krav. Tværti-
mod peges på, at ventilation bør kunne sikre luftskiftet af hensyn til dyrevelfærd, hvilket 
mest effektivt sikres ved mekanisk ventilation. Tilsvarende anføres i forhold til lugt (af-
snit 4.7), at lugtproblemer imødegås ved bl.a. at tilføre højde og hastighed i ventilations-
afkast, hvilket også mest effektivt kan gennemføres ved mekanisk ventilation. Dette er i 
øvrigt i overensstemmelse med principperne for lugtreduktion, som de anvendes i indu-
strielle brancher. Af afsnit 4.7 fremgår, at lugtproblemer bl.a. skal imødegås ved at und-
lade luftstrømme hen over gødningsarealer, mens det af afsnit 2.3.2.2 f.eks. fremgår om 
naturlig ventilation, at etablering af luftstrøm gennem gødningskanaler effektivt sikrer en 
lav gaskoncentration i stalden. Det er indtrykket, at BREF – notens betragtninger ikke 
tilstrækkeligt har gennemgået en ”Cross – media effect” vurdering. 
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Stald 1.1.1 og 1.1.2 er med mekanisk ventilation, mens stald 1.1.3 og udegående grise 
(stald 1.1.4) er med naturlig ventilation. 
Aabenraa Kommunen finder derfor, at der er grundlag for at betragte det ansøgte system 
som BAT. 
 
For mekanisk ventilerede stalde er det BAT at optimere udformningen af ventilationssy-
stemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventi-
lation om vinteren og at undgå modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn 
og rengøring af luftkanaler og fans. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at dette efterleves i henhold til det ansøgte projekt. Der 
fastsættes endvidere vilkår om rengøring og eftersyn af ventilationsanlæggene. 
 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Alle grise fodres med næringsstoftilpassede blandinger som skiftes gennem cyklus og 
vækstperiode. Desuden tilsættes enzymer til de foderblandinger det er relevant. Enzy-
merne forbedrer grisenes foderudnyttelse. Således søges næringsstofudledningen be-
grænset. 
Der anvendes specialfoder af typen ”Cobs”, som er specielt udviklet til grise på friland. 
Cobs er store sammenpressede foderpiller, som kan tildeles direkte på jorden. Brug af 
Cobs sikrer, at foderspildet er så minimalt som muligt. 
Der anvendes to forskellige blandinger til søerne for at tilgodese søernes forskellige næ-
ringsstofbehov i henholdsvis diegivningsperioden og drægtighedsperioden. Dette svarer 
til fasefodring i traditionelle staldsystemer.  
Foderforbrug oplyses til 1500 kg foder so/år, hvilket svarer til ca. 1600 FE pr årsso.  
De sofoderblander, der anvendes på ejendommen er diegivningsblandinger ”so Die 
Cobs”, der udgør 30 % og drægtighedsblanding ”Drægtig Plus Cobs”, der udgør 70% af 
foderet. Polte fodres med poltefoder ”Polte helse” fra 30 kg til 120 kg. Alle blandinger er 
fra foderfirmaet SAF. 
  
 Indholdet i blandingerne er følgende: 

 
Det gennemsnitlige indhold er 138,9 g råprotein pr. FE og 4,7 g fosfor pr. FE for 
soholdet. 
Både poltefoderet og sofoderet er tilsat dobbelt dosis fytase, hvilket sikrer en høj udnyt-
telse af fosfor. 
 

5.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
Fasefodring for alle dyrekategorier, tilsætning af enzymer som fytase og benzoesyre til 
forbedring af P og N optagelsen i fodret er defineret som BAT i følge BREF-dokumentet. 
Den ansøgte drift er baseret på fodring efter normerne for næringsstofbehov. Der bruges 
fasefodring, som tildeler grisene den nødvendige mængde protein og fosfor i forhold til 
deres vægt. Foderets indhold af råprotein må jf. BREF- dokumentet maksimalt være: 
Drægtige søer: 13-15 % 
Diegivning: 16-17 % 
Slagtesvin: 14-15 % 
Ansøger har oplyst at det anvendte foders indehold af råprotein er: 
Drægtige søer: 12,2 % 
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Diegivning: 17 % 
Slagtesvin: 14,9 % 
 
Koncentrationen af råprotein og fosfor i fodret for Foverupvej 2 overholder EUs BREF-
dokumentets vejledende værdier for de maksimale koncentrationer af råprotein og fosfor 
i fodret.  
Der er stillet følgende vilkår til fodring, som betragtes som værende BAT: 
– Fodereffektiviteten skal løbende forbedres, således der til enhver tid anvendes de bedst 
mulige foderblandinger (BAT) til begrænsning af N og P udskillelsen ab dyr. Ansøger skal 
derfor være tilmeldt effektivitetskontrol (E-kontrol) med mindst 1 årligt kontrolbesøg. 
– Der skal anvendes fasefodring (BAT) - d.v.s. separate foderblandinger alle dyrekatego-
rier (drægtige søer, diegivende søer, polte og smågrise). 
– Der skal anvendes foderblandinger, der er optimeret i forhold til fosfor- og 
kvælstofudnyttelsen via tilsætning af fytase og benzoesyre eller tilsvarende enzymer (BAT). 
- Fytase skal tilsættes polte- og sofoderet efter normal praksis. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med den beskrevne fodringspraksis og med overholdel-
se af de stillede vilkår, lever Foverupvej 2 op til BAT for foder. 
 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
Foderet til søerne opbevares i foderladen, der ligger ved siden af stuehuset. Der anven-
des fodercubs, og disse lægges ind direkte på gulvet i foderladen, der har betongulv. Når 
der skal fodres, læsse cubs op i fodervogn med minilæsser.  
Foder til polte, der opfedes i staldanlægget, opbevares i fodersiloer, der står mellem stald 
og vej. Her er opstillet 2 glasfiber fodersiloer. Foderet føres ind via strengesystem ud til 
hver foderstation, der er placeret i hver boks. 
Halm opbevares i laden. Der kan forekomme støvgener ved høst. Når der strøs køres 
halmen ud med traktor og vogn og lægges ind i hvert hus til grisene.  
Der kan forekomme støv ved indblæsning af foderet i silo og ved aftipning af fodercubs i 
foderladen. Der anvendes dog bindemiddel i fodercubs der er med til at hindre at de 
smuldre, og nedsætter dermed også store mængder støv ved håndtering af dem. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den aktuelle foderopbevaring sikrer, at risiko for tilhold 
af skadedyr samt støv- og støjgener mindskes. Der er stillet krav til opbevaringen af fo-
der på ejendommen. 
 

5.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
Der muges ud efter hvert hold smågrise. Herefter strøes stierne med kalk og strøs med 
nyt halm. 
Der er ikke nogen fast kotume for hvor ofte staldene vaskes. Det tilstræbes ikke at vaske 
for ofte, i det der er tale om åbne staldanlæg. Ved højtryksrensning spredes partikler og 
evt. sygdomsfaktorer kan eskalere.     
 
På staldens vestside er der indrettet et udeareal med fast bund, hvor søerne kan gå ud. 
Dette areal skrabes ugentligt rent, og gødning herfra lægges på møddingspladsen der 
ligger nord for stalden. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at renholdelse af staldene er tilfredsstillende og medvir-
kende til at nedbringe bl.a. lugtgener fra dyreholdet. 
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5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Det nuværende elforbrug på ejendommen er 40.941 kWh pr. år. Og forbrug af diesel er 
ca. 14.960 liter.  
De el-forbrugende processer i produktionsanlægget er belysning, foderhåndtering og 
ventilation. Der forventes ikke at blive yderligere energiforbrugende processer ved udvi-
delsen. 
Energiforbruget efter udvidelsen er beregnet til at blive ca. 60.000 kWh pr år.  
Dette er estimeret ud fra den nuværende produktion, og ud fra andelen af dyr i staldene, 
der ikke ændres væsentligt ved produktionsudvidelsen.  
Derudover vil ske en forøgelse i dieselforbrug, idet der skal anvendes traktor til ud-
fodring, strøning, flytning osv. ved de udegående dyr. Der vil dog ske en forbedring i og 
med at ajle/gylle opsamles i gyllebeholder i ansøgt drift, hvor den i før situationen blev 
opsamlet i ajlebeholder og flyttet til lejet gyllebeholder ved Stamplundvej, og bragt tilba-
ge til udbringningsarealerne. Denne transport spares der lidt på.  
Der anvendes ingen anden energiform i produktionen.  
Boligen opvarmes med træ. 
Der er ikke det store elforbrug pr produceret gris, og i denne produktionsform er det 
svært at forbedre på elforbrug. Der bliver dog en forbedring mht. forbrug på diesel-
olie/transport, bl.a. med hensyn til transporten af ajle/gylle fra ejendommen i før situati-
onen, og i og med at der kan tages større træk med foder hjem ad gangen. 
Energibesparende foranstaltninger: 
- stalden er forsynet med kombi defust ventilation, d.v.s. der udelukkende bruges energi 
på at lukke luften ud. 
- Der er etableret intelligent lys i staldene, d.v.s, at lyset tilpasser sig dagslyset 
- udendørs belysning er dagslysstyret eller med bevægelsessensorer. 
                 
 Tabel 6 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug  40.941 kWh  60.000 kWh 

Fyringsolie stuehus - l - l 

Fyringsolie stald - l - l 

Dieselolie  14.960 l 14.960 l 

 
Vandforbrug: 
Der anvendes i dag ca. 5000 m3 vand, heraf anvendes ca. 1000 m3 til dyrene.  
 
Ved udvidelsen af besætningen på ejendommen forventes vandforbruget at stige til 8075 
m3, hvoraf der til drikkevand og drikkevandsspild er opgjort til ca. 3500 m3. Resten er 
vand til sprøjtning og vask af anlæg og diverse. 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at 
undgå spild. 
I den daglig drift kontrolleres vandinstallationer og eventuelle lækager identificeres og 
repareres hurtigst muligt. På vandtrugene er der opsat svømmere, og trykket på vandet 
ud til vandkarrene er på 2 bar, så dermed løber der ikke store mængder vand ud, hvis 
der skulle ske et brist. Ved stuehuset sidder en hovedhane, hvor vandtilførslen kan af-
brydes. 
 
                 Tabel 7 Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 
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Drikkevand inkl. vandspild  1000 m³  3.500 m³ 

Vask af stald, overbrusning, 
iblødsætning, sprøjtning 
m.v. 

4.500 m³  4.500 m³ 

Rengøring af markredskaber 50 m³ 50 m³ 

Sprøjtning, markbrug  25 m³ 25 m3 

I alt vandforbrug 5.575 m³ 8.075 m³ 

 
Vandforsyningen til produktionsanlægget er fra offentligt vandværk. Dertil er der en 
markvandingsboring på ejendommen, der er placeret i markskellet vest for staldanlæg-
get. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune har taget udgangspunkt i følgende nøgletal for el og vand i henhold 
til vurderingen af energi- og vandforbruget for det ansøgte projekt. 
 
Nøgletal for elforbrug, jf. Håndbog i svinehold 2008 og Grundlag for den beregnede små-
grisenotering – Juni 2009: 

• ca. 250 kWh pr. årsso 
• ca. 10 kWh pr. smågris 
• ca. 12 kWh pr. slagtesvin 

 
På baggrund af ovenstående nøgletal er det årlige elforbrug for produktionen af 600 års-
søer, 200 smågrise og 220 polte beregnet til 154.400 kWh el. 
 
Nøgletal for vandforbrug: 

• ca. 6 m3 pr. årsso 
• ca. 0,16 m3 pr. smågris 
• ca. 0,6 m3 pr. slagtesvin 

 
På baggrund af ovenstående nøgletal er det årlige vandforbrug for produktionen af 600 
årssøer, 200 smågrise og 220 polte beregnet til ca. 3.720 m3 vand. 
 
I henhold til det ansøgte projekt er 3500 m3 drikkevand. På baggrund af den ansøgte 
produktion forventes det, at der bruges mindre el end beregnet ud fra nøgletallene på el 
og samme mængde vand som beregnet ud fra nøgletallene. 
 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra ovenstående nøgletal på el og vand, at el- og vand-
forbruget er på et fornuftigt leje i forhold til bedriftens produktion. Dog er der stillet krav 
til vand- og elforbruget, at såfremt forbruget stiger med mere end 10 %, skal der laves 
tiltag, der kan nedbringe forbruget. 
 

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og energi- og vandforbrug så er der flere forskellige definitioner på, 
hvad BAT er. Dels er der referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der ved-
rører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF), dels er der BAT-byggebladene, og dels 
er der www.husdyrgodkendelse.dk’s beregninger.  
Til aktiviteter, hvor der bruges vand, er det, ifølge BREF, BAT at reducere vandforbruget 
ved at udføre følgende: Rengøring af stald og udstyr med højtryksrensere efter hver pro-
duktionscyklus eller batch. Spulevand løber typisk ned i gyllesystemet, og det er derfor 
vigtigt at finde en balance mellem rengøring og brug af så lidt vand som muligt. Udførel-
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se af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild, registrering af 
vandforbrug gennem måling af forbrug og ved detektering og reparation af lækager.  
 
BAT energi er at mindske energiforbruget ved at anvende naturlig ventilation, bruge lys-
kilder med lavt energiforbrug og at registrere energiforbruget løbende. 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at 
undgå spild. I den daglig drift kontrolleres vandinstallationer og eventuelle lækager iden-
tificeres og repareres hurtigst muligt. På vandtrugene er der opsat svømmere, og trykket 
på vandet ud til vandkarrene er på 2 bar, så dermed løber der ikke store mængder vand 
ud, hvis der skulle ske et brist. Ved stuehuset sidder en hovedhane, hvor vandtilførslen 
kan afbrydes. 
Energibesparende foranstaltninger: 
- stalden er forsynet med kombi defust ventilation, d.v.s. der udelukkende bruges energi 
på at lukke luften ud. 
- Der er etableret intelligent lys i staldene, d.v.s, at lyset tilpasser sig dagslyset 
- udendørs belysning er dagslysstyret eller med bevægelsessensorer. 
 
Vurdering 
Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv 
fjerkræ- og svineproduktion, vurderer Aabenraa Kommune, at der i henhold til det an-
søgte projekt anvendes BAT i forhold til energi og vand på baggrund af følgende tiltag: 
Dagslys tilpasset belysning, eftersyn og rengøring af ventilatorer, naturlig ventilation i en 
del af staldene samt daglig kontrol af vandinstallationerne og kalibreret drikkevandsan-
læg, med reduceret vandtryk. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at husdyrbruget med de beskrevne foranstaltnin-
ger til reduktion af energi- og vandforbrug lever op til BAT-kravene i EU’s BREF-note. 
 
Kommunen stiller krav om, at der på bedriften skal føres egenkontrol med energi og 
vandforbrug samt at der løbende skal være overvejelser omkring at indføre ressourcebe-
sparende tiltag. 
 

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Spildevand fra produktionen omfatter vand der afledes fra møddingsplads, drikkevands-
spild og rengøringsvand fra rengøring af stalde. Mængden af spildevand fra produktions-
bygningen mv. er 313 m3, og heraf stammer 184 m3 fra møddingsplads.  
Der afledes ikke sanitært spildevand fra driftsbygninger eller fra stalden. 
Spildevand fra stald og møddingsplads ledes i før situationen til ajlebeholder. I efter situ-
ationen ledes dette til den nye gyllebeholder.  
Spildevand fra beboelsen udledes til septiktank og går videre til dræn. Septiktanken 
tømmes min. en gang årligt. 
Vand fra tage og vejanlæg afledes til grøfter og dræn. 
 
Tabel 8 Spildevand  

Spildevandstyper 
m³ /år før 
udvidelse 

m³ /år ef-
ter udvidel-

se 
Afledes til 

Rense-
foranstaltning 

Rengøringsvand, 
drikkevandsspild 
mv. 

313 m³ 313 m³ gylle  

Vaskeplads, va-
skevand 25 m³ 25 m³ ajlebeholder  

Tagvand og befæ-
stede arealer m³ m³ grøft nedsivning 
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Møddingsplads 118 m³  118 m³ 
ny  

gyllebeholder 
 

Sanitært spilde-
vand fra stuehus 

 170 m³ 170 m³ septiktank nedsivning 

Afløbsforholdene fremgår af bilag 1.1. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at spildevand, der er omfattet af husdyrgødningsbekendt-
gørelsen håndteres i overensstemmelse med denne bekendtgørelses regler. 
 
I spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1448 af 11. december 2007) defineres spildevand 
som alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede 
arealer. Tag - og overfladevand defineres som regnvand fra tagarealer og andre helt eller 
delvist befæstede arealer, som ikke indeholder andre stoffer, end hvad der sædvanligt 
tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller har en væsent-
lig anden sammensætning. 
Det skal sikres, at rengøring af sprøjteudstyr ikke sker på steder, hvor der er risiko for 
afløb til overfladevand.  
Det vurderes, at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spilde-
vand er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra driftsmæssigt spil-
devand.  
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at spildevandshåndtering i henhold til det ansøgte 
projekt ikke vil medføre gener for miljøet. 
 

5.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Kemikalier opbevares i et rum der er aflåst og isoleret. Rummet er opført i foderladen. 
 
Tabel 9 Kemikalier og medicin 
Type Opbevaringssted Maksimalt oplagret mængde 
Pesticider Foderlade 25 l 
Vaskemidler (f.eks. 
vaske-/rengørings-
/desinfektionsmidler)  

I laden 100 l 

Smøreolie og fedtpro-
dukter I laden 200 l/20 kg 

Handelsgødning I laden 100 kg 
Medicin I stalden - 
Andet - - 
 
Sprøjten fyldes ved møddingspladsen. Vand tappes fra hane ved stald. Der vil i forbindel-
se med udvidelsen blive sat kontra ventil på vandhanen, så vandet ikke kan løbe tilbage, 
med risiko for forurening af vandet. 
Rengøring af sprøjte sker ligeledes ved møddingspladsen. 
Mængder afhænger af markplan der laves hvert år. Pesticider er placeret i aflåst rum i 
foderladen. 
 
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. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af kemikalier på ejendommen opbevares 
forsvarligt, og at opbevaringen i forhold til det ansøgte ikke som udgangspunkt giver risi-
ko for forurening af jord, kloak, overfladevand og grundvand. Dog er der stillet krav til 
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opbevaring af Gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v. samt tankning af diesel og 
påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler. 
 

5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
Affald fra produktionen omfatter: Al tom emballage fra produktionen, herunder sække fra 
fodertilsætningsstoffer, plasthandsker, vat, papir, pap og plast fra emballage, lysstofrør, 
elpærer, papir, medicinrester, bindebånd, emballage fra medicin og andre medikamen-
ter/redskaber.  
 
Rester og andre veterinære midler afleveres/medtages af dyrlægen. 
 
Der er på ejendommen en 240 liters container der anvendes til affald fra produktionen. 
Denne tømmes hver 14 dag. Herunder også tomme skyllede/rengjorte kemikalie dunke 
fra sprøjtemidler.  
 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Tabel 10 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald sor-
teres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere skal kunne dokumente-
res overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid ske efter Kom-
munens regulativer. 
 
Tabel 10 Affald 
Affaldstype Opbevaringssted Mængder pr. år EAK-kode 
Farligt affald    
Spildolie Maskinhus 200 l 13.02.08 
Olietromle Maskinhus 2 stk. 15.01.04 
Olie- og brændstof-
filtre 

Maskinhus 10 stk. 16.01.07 

Blyakkumulatorer Maskinhus 1 stk. 16.06.01 
Rester af bekæm-
pelsesmidler I aflåst skab 15 02.01.05 

Spraydåser Maskinhus 10-20 stk. 16.05.04 
Kanyler i særlig be-
holder + medicinre-
ster 

Plastbeholder i stalden 0,5 kg 18.02.02 

Tørbatterier – NiCd Maskinhus 5 20.01.33 
Tørbatterier – Kvik-
sølv 

Maskinhus 5 20.01.33 

Lysstofrør og elspa-
repærer 

Maskinhus 6 stk. 20.01.21 

Tomme medicinglas  Container i stald 20 
Afhængig af 
indhold / 
15.01.07 

Andet affald:    
Fra produktion 
    

Tom emballage (pa-
pir/pap) 

Container, maskinhus 200 kg 15.01.01 

Tom emballage 
(plast) 

Conatiner, maskinhus 25 kg 15.01.02 

Bigbags af PE-plast Container, maskinhus 10 15.01.02 
Europaller og én- Container, maskinhus 10 15.01.03 
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gangspaller af træ 
Overdækningsplast Container, maskinhus - 02.01.04 
Jern og metal Container 150 kg 02.01.10 

Diverse brændbart  Container, maskinhus 100 kg Afhængig af 
indhold 

Pap Container, maskinhus 25 kg 20.01.01 
Papir Container, maskinhus 25 kg 20.01.01 
Glas Container, maskinhus 10 kg 20.01.02 
Døde dyr Ved møddingplads 24-36 01.01.02 
 
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. 
 
I før situationen er der ca. 1 dødt dyr pr måned. Efter udvidelsen forventes antallet af 
døde dyr at være ca. 2-3 pr måned. Døde dyr afhentes til destruktion af Daka.  
 
Døde dyr lægges på vogn ved møddingspladsen, og på dagen hvor de afhentes bringes 
vognen til fast plads lidt længere oppe ad væk fra produktionsbygninger. Smågrise op-
samles i container, der også tømmes herfra. 
 
Vurdering 
Affald skal opbevares og bortskaffes efter Aabenraa Kommunes regulativer.  
 
Ved transport af affald skal transportør (ansøger eller andre) sikre at transporten sker på 
en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at den ikke er til gene eller fare 
for omgivelserne. 
 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Tabel 10 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald sor-
teres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere. Dette skal kunne do-
kumenteres overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid ske efter 
Kommunens regulativer. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til affaldsbort-
skaffelsen fra ejendommen i henhold til det ansøgte projekt samt at affaldshåndtering 
sker således, at der ikke er risiko for forurening i forbindelse håndteringen og opbevarin-
gen af affald på ejendommen. Dog er der stillet krav til opbevaringen af affald på ejen-
dommen. 
 

5.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
Under afsnit 5.9.1 er redegjort for håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald. 
 
Vurdering 
Det er Aabenraa Kommunes opfattelse, at det er BAT at registrere affaldsproduktionen 
og derved skaffe sig et overblik over evt. indsatsområder, hvor man kan minimere af-
faldsproduktionen.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at bedriften efterlever BAT, hvis der på ejendommen føres 
registrering over affaldsproduktionen (i form af f.eks. kvitteringer og fakturaer fra god-
kendt vognmand) og på den baggrund er der stillet krav til dette. 
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5.10 Olie 
Redegørelse 
Olie opbevares i værkstedet, der er etableret i laden. Spildolie opbevares i brugte 200 l 
olietønder. Mindre olie oplag opbevares ligeledes i maskinhuset ved værkstedet. Mæng-
den af olie der opbevares i maskinhuset er ca. 100 liter.  
Der er fast gulv i værkstedet. 
 
Der er på ejendommen 1 dieseltank 1200 liter. Diesel fyldes på ved laden. 
 
Tabel 11 Olietanke 

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til 
dieselolie 

aktiv 
ved lade/ 

værksted 
1.200 l 1984 - - 

Olie aktiv Maskinhus 100 l 
Olietøn-

de   

Spildolie aktiv Maskinhus 200 l olietøn-
de 

  

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af olie på ejendommen opbevares for-
svarligt, og at opbevaringen i forhold til det ansøgte ikke giver risiko for forurening af 
jord, kloak, overfladevand og grundvand. Dog er der stillet krav til tankning af dieselolie 
og opbevaring af olie og olieaffald. 
 
Olie- og dieseltankene er omfattet af olietankbekendtgørelsen (aktuelt: Bekendtgørelse 
nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og 
pipelines, herefter kaldet olietankbekendtgørelsen), som fastlægger reglerne for tanke-
nes indretning, drift, vedligeholdelse og sløjfning med henblik på at sikre mod forurening. 
Kommunen fører tilsyn efter bekendtgørelsen med at reglerne overholdes.  
 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e), samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Ved udvidelsen vil der blive sat flere søer ind. Dette kræver, at der udlægges mere areal 
med folde. Planlæggelse af dette sker ved mark-gødningsplanlægningen. Flere folde giver 
mere arbejde med opsyn på hegn og dyr. Alle folde er etableret med ekstra hegning 
udenom arealerne. Hegn og strømforsyning kontrolleres jævnligt.  
 
I staldanlæggene kan der være risiko for at vandrør frostsprænges. Stalden er en ældre 
bindestald med hvælvinge-loft og halm over. Dybstrøelsen vil dog kunne opsuge en stor 
del af vandet, hvis der skulle opstå det problem. Stuehuset ligger sammenbygget med 
stalden, så der er ofte opsyn i stalden. 
 
Minimering af risiko for uheld 
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Møddingspladsen er gjort større, og fra denne vil der blive etableret afløb, der leder spil-
devandet til den ny gyllebeholder, der opføres ved udvidelsen. Ved denne plads er der 
også mulighed for at vaske maskiner osv. 
 
På den nye gyllebeholder etableres ingen pumpe, og indløb er dykket. Omkring den etab-
leres desuden barriere, der kan modstå trykket fra en mængde gylle svarende til den 
mængde gylle, der kan være i gyllebeholderen over terræn (ca.500 m3). 
Jordvolden/barrieren skal ved skade på gyllebeholderen kunne forhindre, at en mængde 
gylle svarende til den mængde gylle, der kan være i gyllebeholderen over terræn (ca. 
500 m3), kan løbe ned til grøften, der er placeret ca. 40 m fra gyllebeholderen. 
 
Minimering af gene og forurening ved uheld 
Der bliver sat tilbageløbsventil på den vandpost, der etableres ved møddingspladsen til 
fyldning af sprøjter. Der udover er der vandafbryder til at lukke for vandet ind til stalden 
og ud til vandtrug i markerne.  
 
Der iværksættes ingen yderligere tiltag udover de, der er gjort i den nuværende drift. 
Der er stillet vilkår til udabejdelse af beredskabsplan for bedriften. 
Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabs-
planen.  

 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks at 
anmelde dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsyns-
myndigheden, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med de beskrevne tiltag mod uheld og med vilkår om at 
der skal udarbejdes en beredskabsplan som skal opbevares på et kendt og tilgængeligt 
sted for alle medarbejderne og som skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt, er 
der gjort tilstrækkeligt til at forhindre uheld og udslip. 
 

5.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
Det er BAT at udarbejde en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal som udgangspunkt 
følge Skov- og Naturstyrelsens skabelon. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at en beredskabsplan kan give et godt overblik over rele-
vante installationer og oplag mv. på ejendommen, samt anvisninger for handling, som vil 
kunne reducere forureningsomfanget i tilfælde af uheld. På den baggrund stiller Kommu-
nen krav om, at ansøger skal udarbejde og fremsende en beredskabsplan. Ligeledes er 
der stillet krav om, at bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret 
udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges. 
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6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
Der produceres dybstrøelse fra 600 årssøer, dels i stald 1.1.1 og 1.1.2 og dels fra de 
udegående søer og fra 200 polte. De 200 polte producerer desuden en lille mængde gyl-
le. Der produceres fast møg og ajle fra 200 smågrise. 
Det skal sikres, at der i staldafsnit med dybstrøelse er tilstrækkeligt med halm, der sik-
rer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. 
Den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelses regler om gødningsopbeva-
ring og -håndtering skal overholdes. 
 
Tabel 12 Produceret husdyrgødning 

Dyretype Gødningstype 

Mængde 

 Efter 

Flydende Fast 

Årssøer Dybstrøelse/staldgødning - 1.703 

Årssøer Ajle 134 - 

Smågrise Dybstrøelse - 13 

Slagtesvin(polte) Dybstrøelse - 34 

Sum  134 1.750 

 
Mængder og typer af husdyrgødning fremgår af bilag 1.3. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer i henhold til det ansøgte projekt, at den producerede hus-
dyrgødningsmængde svarer til dyreholdets størrelse. 
 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Der opføres en ny gyllebeholder med teltoverdækning i forbindelse med udvidelsen. 
Beholderen opføres som en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og ke-
miske påvirkninger, beholderens bund og vægge er tætte, der er ingen spjæld, og alt 
overpumpning sker via neddykket rør. Derudover omrøres gyllen kun umiddelbart før 
tømning, og den er overdækket med teltdug, der reducerer lugt og ammoniakemission. 
Beholderen kontrolleres desuden ved 10-års beholderkontrollen, og dermed vurderes det, 
at der er BAT med hensyn til gødningsopbevaring jf. referencedokumentet for bedste 
tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF). 
Der tilledes spildevand/overfladevand fra møddingsplads og stalde.  
Der opsamles årligt ca. 134 m3 gylle. Den samlede opbevaringskapacitet er på 1100 m3, 
og den samlede produktion af gylle, vaskevand og overfladevand fra møddingsplads til 
gyllebeholder er 418 m3. Der er dermed opbevaringskapacitet til ca. 31,5 måneder. 
Ifølge de generelle regler er der krav om tilstrækkelig opbevaringskapacitet, som normalt 
svarer til mindst 9 måneders tilførsel. Med 31,5 måneder opbevaringskapacitet er krav til 
tilstrækkelig opbevaringskapacitet opfyldt. 
 
Tabel 13 Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-
anlæg 

Fabrikat 
Opført 

år 
Over-

dækning 
%     
før 

% 
efter 
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Gyllebeholder 
(1.1.6) 1000 - Perstrup Ny Flydelag 0 100 

Forbeholder/ 

Ajlebeholder 
30       

I alt      0 100 

 
Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.2. 
 
Der skal foretages daglige tjek og løbende service af gyllebeholderne efter behov.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de generelle regler og de stillede vilkår til opbevaring af 
flydende husdyrgødning vil sikre en miljømæssig korrekt opbevaring af husdyrgødningen. 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til 
flydende husdyrgødning på ejendommen. 
 

6.2.2 BAT opbevaring af flydende husdyrgødning 

Redegørelse 
BAT med hensyn til gødningsopbevaring er jf. referencedokumentet for bedste tilgænge-
lige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF). 
For hver gyllebeholder er der tale om: 
• en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger 
• lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang om året) 
• beholderens bund og vægge er tætte 
• der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør 
• gyllen kun omrøres umiddelbart før tømning 
• beholderen er overdækket med naturligt flydelag (sikres ved at tilsætte halm efter 

hver tømning). 
 
Flydende husdyrgødning opbevares i stabile gyllebeholdere, der kan modstå mekaniske, 
termiske og kemiske påvirkninger. 
Tankene tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse.  
Tankene er tilmeld de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tankene hvert 
10 år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.  
Gyllebeholderen er  overdækket med teltdug, hvilket sikrer at der altid er minimal emis-
sion af ammoniak.  
Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle senest 14 dage efter omrøring/udkørsel 
kontrolleres det, at der er etableret flydelag. 
Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til 
gældende krav. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med den beskrevne opbevaring af flydende husdyrgød-
ning lever bedriften op til BAT i forhold til opbevaring af flydende husdyrgødning.  
 

6.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
Redegørelse 
Møddingspladsen anvendes til opbevaring af gødning/fast møg fra produktionen. 
Pladsen er støbt i beton der er tæt. Der er fald mod afløb, der leder spildevand til ajlebe-
holder. Efter udvidelsen vil der være etableret ny gyllebeholder hvor spildevand opsam-
les. Der tilføres fast møg til pladsen ca. en gang om ugen 
Der produceres dybstrøelse fra 600 årssøer og fra 200 polte. Der produceres fast møg fra 
200 smågrise. 
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Tabel 14 Opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Anlæg 
Kapaci-
tet i m³ 

Afløb til 
Opførel-

sesår 
Over-

dækning 
%   
før 

% 
efter 

Møddingsplads 
(1.1.5) 

200 ajlebeholder - Nej 100 100 

I alt     100 100 

 
Der produceres årligt 88 m3 dybstrøelse og fast møg. På møddingspladsen er der opbeva-
ringskapacitet til 200 m3 dybstrøelse. 85 % af dybstrøelsen bringes direkte ud og pløjes 
ned. Med en samlet årlig produktion på 88 m3 dybstrøelse og en kapacitet på 200 m3 er 
der opbevaringskapacitet af dybstrøelse til 27 måneder.     
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med håndtering af dybstrøelse som beskrevet, at der er 
sikret en miljømæssig korrekt opbevaring af husdyrgødningen. Det er endvidere vurderet 
at der med ovenstående beskrivelse af opbevaringen af fast husdyrgødning anvendes 
BAT. 
 

6.4 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der tilføres ikke anden organisk gødning, f.eks. spildevandsslam, til arealerne, da bedrif-
ten fuldt ud anvender egen husdyrgødning. Der er stillet vilkår om, at der ikke må tilføres 
anden organisk gødning til bedriften. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med vilkår om at der ikke må tilføres anden organisk 
gødning til bedriften, vil der ikke være miljømæssige problemer fra anden organisk gød-
ning.  
 

6.5 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.5.1 Generelt 

Redegørelse 
Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af 
handelsgødning. Derudover udbringes husdyrgødningen under hensyn til afgrødernes 
vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer. Udbringningen sker 
desuden under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter 
godt landmandskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. 
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, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. 
Det er maskinstationen der står for udbringningen af både gylle og fast møg. Gyllen ud-
bringes med 25 m³ gyllevogn med slæbeslanger. Der vil forekomme ammoniakfordamp-
ning og lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhænger af vejr-
forhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Da gyllen køres ud på veletablerede 
afgrøder, minimeres ammoniakfordampning og lugtgenerne pga. mindre fordampning og 
hurtigere optagelse i planterne. Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen 
eller snedækket areal. Der er ingen stærkt hældende arealer og der holdes som mini-
mum 2 m bræmmer til vandløbene. Gylleudbringning sker normalt kun på hverdage. 
Der er udbringes hovedsageligt gylle med slangeudlægning, i det nedfældning tager end-
videre en del længere tid,, da en nedfælder har typisk 6-8 m rækkevidde, mens en gylle-
vogn med slæbeslanger har op til 24 m rækkevidde. Og i og med der skal køres mere på 
arealet med nedfælder, kan der komme mange køreskader på afgrøderne, hvilket medfø-
rer et mindre udbytte og i sidste ende en mindre N-optagelse i afgrøder og dermed også 
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en større udvaskning. Der nedfældes derfor kun på sort jord. 
 

6.5.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedst tilgængelige 
teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. 
En del af disse tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bek. Om jordbru-
gets anvendelse af gødning og om plantedække, hvorfor det er et lovkrav at følge dem, 
f.eks. regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder 
på weekend- og helligdage), udbringningsmetoder (f.eks. ikke tilladt at bruge bredspre-
der til gylle), krav om nedfældning på visse arealer tæt på sårbar natur, krav til udbring-
ningstidspunkter, der sikrer optagelse i planter, krav om nedbringning af husdyrgødning 
udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 timer, og krav om maksimale mængder husdyr-
gødning pr. ha krav til efterafgrøder. 
 
Ifølge EU’s BREF – note er det endvidere BAT at: 
 

• Sprede gødning så tæt så muligt før den maksimale afgrødevækst og optagelse af 
næringsstoffer finder sted. 

• Undgå at tilføre gødning til jorden, når marken er vandmættet, oversvømmet, 
frossen eller snedækket. 

• Håndtere spredningen af gødning således, at lugtgener mindskes på steder, hvor 
det er sandsynligt, at naboer kan berøres, ved navnlig at gøre følgende: at sprede 
gødning i løbet af dagen, når der er mindre sandsynlighed for at folk er hjemme, 
samt at undgå weekender og helligdage, og at være opmærksom på vindretning i 
forhold til nabohusene. 

 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget med det oplyste omkring bedst mulig ud-
nyttelse af næringsstoffer og udbringningen af husdyrgødning i forhold til arealernes be-
skaffenhed og hensyn til naboer også lever op til de sidstnævnte BAT - krav.  
 
På baggrund af de valgte løsninger (herunder som følge af reglerne i dansk lovgivning) 
og BAT – betragtningerne i BAT – grundlaget, er det således kommunens vurdering, at 
gødning og udspredning kan betragtes som BAT. 
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 
Redegørelse 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbruget omfattet af husdyrbrugslovens § 11 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 gennemsnitafstandene. Lugtgeneafstandene er beregnet som fuld 
besætning, hvor alle de eksisterende og nye staldeafsnit indgår i beregningerne. 
 
Tabel 15. Resultat af lugtberegning fra it-ansøgning 

* De tomme felter i tabellen betyder, at geneafstanden er større end 1,2 x geneafstanden og er 
ikke opgivet i tabellen fra ansøgningsskemaet. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt. 
 
Anlægget er beliggende længere væk end 300 m til samlet bebyggelse og byzone, samt 
længere væk end 100 m til den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke 
ejes af ansøger. Der er således ingen kumulation med andre ejendomme med et husdyr-
hold større end 75 dyreenheder. 
 
Anlæg  
Den væsentligste lugtforureningskilde er staldventilationen. Med naturlig ventilation i 
nogle af staldene er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene er for-
holdsvis tørre.  
 
Det store luftskifte betyder en lavere koncentration af ammoniak og lugt. Desuden søges 
lugtgener nedbragt gennem jævnlig udmugning og rengøring i og omkring bygninger.  
 
Den tid hvor søerne er udegående, bliver husdyrproduktionen i de pågældende måneder 
ikke medregnet i lugt- og ammoniakemissionen. Der er derfor stille vilkår om, at årssøer 
er udegående i de anførte perioder. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Da gyllebeholderen har fastoverdækning, forventes der kun lugtbidrag fra denne i forbin-
delse med omrøring og tømning i forbindelse med udbringning. 
 
Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Gylle, ud-
lagt med Slæbeslange, køres ud på veletablerede afgrøder, hvilket minimerer ammoniak-
fordampning og lugtgenerne pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne. 
På sort jord og græsmarker nedfældes gyllen.  
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Før udbringning af gylle varsles nærmeste nabo (enten pr. tlf. eller skriftligt; efter afta-
le), så der kan tages hensyn til f.eks. større begivenheder som konfirmation og lignende.  

Udbringning af husdyrgødning vil som hovedregel forgå i månederne marts, april, maj 
samt september og oktober med et forventet antal udbringningsdage om året på 5 til 10 
dage i tidsrummet fra ca. kl. 6 til 20. Dertil kommer omrøring af gylle dagen før udbring-
ning.  

Der vil ikke blive udbragt husdyrgødning 200 meter fra byzone lørdag, søndag samt hel-
ligdage. På øvrige arealer tilstræbes det at udbringningen foregår på hverdage af hensyn 
til naboerne. 

Markstakke af kompost  
Der er ingen oplag af ensilage eller markstakke til kompost. Dybstrøelse opbevares på 
møddingsplads. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer at godkendelsen ikke vil medføre væsentlige lugtgener for 
naboejendomme, da nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, samlede bebyggelse 
og byzone ligger udenfor den beregnede geneafstand. Det vurderes derfor, at ejendom-
mens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende for et landbrug af denne størrelse.  
 
Den ny gyllebeholder etableres med fast overdækning, hvilket reducerer lugtafgivelse 
væsentligt. Det er kommunens vurdering, at lugt fra gyllebeholderen ikke vil være til 
gene for naboerne. 

Når gyllen skal omrøres og bringes ud, vil der altid være lugtgener. Det er kommunens 
vurdering, at ansøger med nedfældning og advarsler tager tilstrækkeligt hensyn til den 
nabo, der kunne blive mest generet af dette. 

Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, 
eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse 
af forskellige lugtkilder og/eller behandling af staldlugtemissionen, således at lugten uden 
for ejendommen formindskes.  
 

7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Der udvises almindelig hensyn til naboer. Der holdes rent og ryddeligt omkring ejen-
dommens bygningsanlæg, folde og vandtrug tjekkes dagligt. 
Opbevaring af foder sker på en sådan måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skade-
dyr (rotter mv.) 
Der foretages ikke yderligere bekæmpelse af fluer på friland andet end fjernelse af 
dybstrøelse fra hytter ved flytning. I stalden sprøjtes med gift og udmuges hyppigt. 
Ejendommen er tilmeldt kommunal rottebekæmpelse. Der opsat kasser med gift omkring 
bygningerne. 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 de beskrevne foranstaltninger sikrer at skadedyr be-
kæmpes effektivt.  
 

7.3 Transport  
Redegørelse 
De fleste tunge transporter kører ind ad Korupvej ved Klovtoft, og køres ind ad Foverup-
vej til ejendommen. Den anden vej er ad grusvej, og anvendes kun af ansøger i forbin-
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delse med driften af produktion og markarealer. Transporterne sker typisk i tidsrum kl. 7 
– kl.17. 
 
Tabel 16. Transporter 

Transporter 

Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  

 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 
transport 

Trans-
port-
middel 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 
transport 

Trans-
port-
middel 

Foder 12 30 Lastbil 12 30 Lastbil 

Halm 30 12 Lastbil 45 12 Traktor 
m. vogn 

Sækkevare, 
samt bigbags 

20 30 lastbil 20 30 Lastbil 

Diesel-
/Fyringsolie 

6 20 Lastbil 6 20 Lastbil 

Afhentning af 
smågrise 24 20 Lastbil 24 20 Lastbil 

Afhentning af 
slagtesøer 5 20 Lastbil 10 20 Lastbil 

Afhentning af 
døde dyr 

12 30 Lastbil 52 12 Lastbil 

Gødning og 
kemikalier 

4  Lastbil 4  Lastbil 

Husdyrgødning 3 25 Gyllevogn 4 25 Gyllevogn 

Gylle m ned-
fælder/ 

Slæbeslanger 
14 25 gyllevogn 28 25 gyllevogn 

Fast møg 8 20 
Møgspre-

der 10 20 
møgspre-

der 

Affald 12   12 20 Lastbil 

Transporter i 
alt 

150   227   

Interne transportveje fremgår af bilag 1.1 og transportvej for gylletransporter vises på 
bilag 1.4. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyr-
læge, inseminør, ydelseskontrol mv. 
 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at støjbelastning i forbindelse med til og fra kørsel 
på ejendommen ikke foranlediger yderligere støjgener, idet det antal af trans-
porter der stiger hovedsageligt foregår i højsæsonerne (forår og sensommer). 
 
Det er kommunens vurdering, at der er valgt de mest hensigtsmæssige trans-
portveje for produkter til og fra gården. 
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Kommunen vurderer, at de anførte transportveje for husdyrgødning til markerne medfø-
rer forholdsvis få gener for områdets beboere. 
 

7.4 Støj 
Redegørelse 
De væsentligste støjkilder ved driften er maskinstøj fra minilæsser og de øvrige maski-
ner, der anvendes i driften. Traktorer anvendes til at trække fodervogn osv. ud til dyrene 
på friland, og minilæsser anvendes til at læse foder og til at fjerne dybstrøelsesmåtten 
fra staldene.   
Der fodres 1 gang dagligt og ved disse kan forekomme støj fra dyrene. Dette er dog hur-
tigt overstået. Der strøs mellem 2-3 gange ugentligt, afhængigt af vejr osv. Der strøs 
manuelt. Dertil kommer transporten med dyr, som også kan give anledning til støj. 
Der kan forekomme støj fra ventilationsanlægget, der styres mekanisk og trinløst, men 
det vurderes, at afstanden til nabo er tilstrækkelig og tilgodeser støjen fra disse, og ved 
udvidelsen vil anlægget sjældent være i brug, udover i fugtige periode med stor belæg-
ning i stalden.  
Der forekommer støj i forbindelse med markarbejdet herunder udkørsel af dybstrøelse. 
Der køres hovedsageligt i planternes vækstsæson, fra marts til april og august. 
Dyrene vil støje i forbindelse med udfodring. Dette sker dog på friland og i mindre grup-
per af dyr fordelt over store arealer. Fodring på stald vurderes ikke at være til gene uden 
for bygningen, idet der er få dyr på stald og god solid mur samt betondæk i tag. 
I forbindelse med rensning af den udendørs løbegang vil der forekomme maskinstøj. 
 
Der er ligeledes støj fra trafik til og fra anlægget i forbindelse med aflevering og afhent-
ning af dyr, samt ved levering af foder.  
De fleste støjgener er lokaliseret omkring staldanlægget. Det vurderes dog ikke at være 
til gene for nabo, og lokaliseringen af anlægget tilgodeser dette. 
 
Tiltag mod støjkilder 
Vejanlægget ud til markarealerne vedligeholdes, så der ikke er unødig støj ved kørsel 
med tunge køretøjer på denne.  
Der tages større læs af foder ind, så der ikke sker udvidelser i de transporter der sker i 
denne forbindelse. 
I bedriften anvendes minimalt teknik i forbindelse med produktionen, og dermed forven-
tes at produktionen ikke giver anledning til unødig støj. 
 
Tabel 17. Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Ventilationsafkast På staldene 1.1.1 Døgnet rundt 

Fodringstider Mark og stald 7-9 / 15-17 

Foderanlæg - - 

Udkørsel af husdyrgødning og 
separering af gyllen  2 mdr./år 

Lastbiler m.v.  7-17 

Markvanding  - 

Kornvalse Lade 2 timer 

Kompressor Lade  20 timer/år 

 
Beliggenheden af landbruget Foverupvej 2, 6230 Rødekro 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgen-
de i afsnittet 7.1 Landbrug: 
 
7.1 Landbrug 
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Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, 
miljø, landskab og kulturhistoriske interesser 
at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistorie. 
 
I afsnittet 6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter er anført følgende: 
 
6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at forebygge og begrænse forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder 
og trafik. 
 
Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i 
bymønsteret. 
De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. 
Landbruget Foverupvej 2, 6230, Rødekro er beliggende i Det åbne land, Nord og har 
driftsarealer beliggende i det samme område samt i Det åbne land, Vest. 
Kommuneplanen fastsætter for disse områder ikke retningslinjer for støjbelastning, der 
er til hindring for udvidelsesmulighederne for landbruget. 
 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støj-
udsendelse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af 
disse arealer. 
 
Landbrugets driftsbygninger på adressen Foverupvej 2, 6230 Rødekro er beliggende i Det 
åbne land, Nord. 
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. 
Driftsbygningerne og området ved driftsbygningerne er beliggende i en afstand større 
end 850 meter fra landsbyen Klovtoft, planområdet 2.8.005.L. 
På disse afstande kan der i landsbyen Klovtoft under særlige forhold fås støjgener fra 
aktiviteter ved driftsbygningerne 
Benyttelsen af landsbyen Klovtoft er beskrevet som Blandet bolig og erhverv. 
 
Afstanden til andre planlagte områder er så stor, at der ikke her kan fås støjgener fra 
aktiviteter ved driftsbygningerne. 
 
Driftsarealer hørende til landbruget er beliggende i nærheden af planlagte områder. 
Driftsarealer grænser op til landsbyen Klovtoft. 
 
Afstanden fra driftsarealer til andre planlagte områder er så stor, at der ikke her kan fås 
støjgener fra aktiviteter på driftsarealerne. 
 

7.5 Støv 
Redegørelse 
Der kan forekomme støvgener ved høst. Når der strøs, køres halmen ud med traktor og 
vogn og lægges ind i hvert hus til grisene.  
Der kan forekomme støv ved indblæsning af foderet i silo og ved aftipning af fodercubs i 
foderladen. Der anvendes dog bindemiddel i fodercubs, der er med til at hindre at de 
smuldre, og nedsætter dermed også store mængder støv ved håndtering af dem. 
 
Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget. Ansøger opfordres til 
hensynsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. 
 
Vurdering 
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Aabenraa Kommune vurderer, at der fra gården ikke forventes at give væsentlige støv-
problemer. Dog henvises der til god landmandspraksis, at al transport til og fra bedriften 
skal, for at begrænse støvgener, foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter 
på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således at omgivelserne 
påvirkes mindst muligt. 
 

7.6 Lys 
Redegørelse 
Der anvendes lysstofrør inde i driftsbygningerne, og udenfor på staldanlæg og maskinhus 
er der enkelte lys, der anvendes til orientering omkring anlægget.   
Der anvendes kun lys i stalden når det er behov for dette, herunder ved færdsel i stal-
den. Der kan dog forekomme situationer hvor der kan være behov for lys, f.eks. i akutte 
situationer med syge dyr. 
På maskinerne der transportere foder ud til dyrene på friland er der ligeledes lys, som 
anvendes efter behov, og efter reglerne med færdsel på offentlig vej. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at belysningen ikke vil give anledning til væsentlige pro-
blemer eller gener for omkringboende eller landskabelige hensyn. 
Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, 
eller såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage un-
dersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for ejendommen formindskes. 
 

7.7 Ammoniak – generel reduktion  
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 11 er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger fremsendt i 
2008 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og 
lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 20 %. 
 
Kravet om 20 % reduktion af ammoniak tabet fra stalde og lagre er opfyldt ved at gylle-
beholderen overdækkes og 85 % af dybstræelsen bringes direkte ud og pløjes ned. 
 
Tabel 18. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøg-
ningssystemet 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af de foretagne beregninger i IT-
ansøgningssystemet, at den anvendte teknologi giver tilstrækkelig effekt til at sikre 20 % 
ammoniakreduktion. 
 

7.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Produktionen på Foverupvej 2, 6230 Rødekro medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, 
fast gødning), som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m. fl.), 
der ved uhensigtsmæssig behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet. 
Kvælstof (ammoniak) kan også dampe fra stalde og lagre og med vind og nedbør blive 
ført til naturområder. 
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Når næringsstofferne føres til naturområder og vandmiljøet, kan de bevirke en uønsket 
næringsberigelse (eutrofiering), som medfører, at visse arter af planter og dyr, som lever 
bedst under næringsfattige forhold, forsvinder, mens andre arter vinder frem. Derved 
forringes de biologiske værdier.  
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lys krævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Kvælstof (ammoniak) fra stalde, husdyrgødningslagre og udbringningsarealer kan derfor 
forringe de biologiske forhold i visse næringsfattige naturtyper. 
 
For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering 
med ammoniak må den luftbårne ammoniak deposition (nedfald) fra husdyrbrug til na-
turarealer omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. (lovbekendtgø-
relse nr. 1486 af 04.12.2009) ikke øges, hvis afstanden er mindre end 300 meter (buf-
ferzone I). Er afstanden mellem 300 m og 1000 m må merbelastningen af ammoniak i 
naturområdet ikke overskride 0,3-0,7 kg N/ha/år (afhængig af antallet af andre husdyr-
brug med mere end 75 DE der ligger nærmere bruget og § 7 naturområdet end 1000 
meter) (bufferzone II).  
 
De naturområder der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. 
er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesområder 
6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor in-
ternationale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og 
brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og be-
liggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Kommunen er dog forpligtet til at foretage en konkret vurdering af, om beskyttelsesni-
veauet er tilstrækkeligt til at sikre naturområderne den fornødne beskyttelse. Vurderes 
det ikke at være tilfældet, kan kommunen stille forurenings begrænsende vilkår, som 
rækker ud over ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Kommunen skal tillige vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EU`s 
habitatdirektiv-forpligtelser. Bl.a. må produktionen ikke medføre negative påvirkninger af 
de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale naturbeskyttel-
sesområder, og arter omfattet af direktivets bilag IV må ikke få forringede forhold. Jf. 
Husdyrlovgivningen er ovenfor nævnte beskyttelsesniveau som udgangspunkt tilstrække-
ligt til at sikre habitatdirektiv forpligtelserne. Kommunen kan dog i særlige tilfælde stille 
skærpede vilkår, hvis dette skønnes nødvendigt.   
 
Redegørelse 
Aabenraa kommune har besigtiget og vurderet følgende naturarealer: 
 

- Alle af Naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede arealer indenfor/på udbringnings-
arealerne 

- Heder, moser og overdrev indenfor en radius af 1 km fra anlægget  
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De besigtigede naturarealer omfatter 4 moser og 2 vandhuller Arealerne er beskrevet 
under hhv. afsnittet ”§ 7 natur” og ”§ 3 natur” nedenfor. 
 
Naturarealerne er beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 
 
Udvidelsen medfører en beregnet meremission af ammoniak fra anlægget på 327 kg 
N/år. Den samlede emission fra anlægget efter udvidelsen er beregnet til 869 kg N/år. 
 
Der er lavet beregninger på merdepositionen af ammoniak fra anlægget til følgende 
punkter og naturområder (billede 1): 

1) Mose med hængesæk mod nord – 0,1 kg N/ha. 
 

Baggrundsbelastningen i området er på ca. 18 kg N/ha pr. år. 
 
Tålegrænsen, dvs. hvad hængesæk tåler for at kunne bevares/genskabes som upåvirket 
Hængesæk, ligger på 10-15 kg N/ha årligt. 
 
§ 7 natur 

For at beskytte udvalgte naturområder mod næringsberigelse med ammoniak fra hus-
dyrbrug, er der i Husdyrlovens § 7 fastsat regler om beskyttelseszoner (bufferzoner) om-
kring en række kvælstoffølsomme naturtyper. 
 
Redegørelse 
Der er ingen § 7 arealer indenfor en afstand af 3000 m fra anlægget, det forventes der-
for ikke at der er § 7 arealer, som bliver påvirket af udvidelsen.  
 
§ 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 Foverupvej 2. Vurderes det at være tilfældet , kan kommunen 
stille forureningsbegrænsende vilkår, som rækker ud over Husdyrlovens fastsatte beskyt-
telsesniveauer. 
 
Jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af visse naturarealer ikke ændres, når de 
har et vist areal, naturindhold m.m.  
 
Redegørelse 
Mose A beliggende ca 275 m nord for ejendommen, er karakteriseret som en hængesæk, 
hængesæk har en tålegrænse på 10-15 kg N/år. Baggrundsbelastningen er i området er 
ca. 18 kg N/år, hvilket betyder at tålegrænsen allerede er overskredet. Beregningerne på 
merdeposition i mosen beregnet 300 m fra ejendommen, viser er merbelastning på 0,1 
kg N/ha/år og en totalbelastning på 0,15 kg N/ha/år  
Øvrige beskyttede naturarealer i nærheden af bedriften og på eller op til dennes arealer, 
er beskrevet i afsnit 8. 
 
Vurdering 
Anlæggets påvirkning af mose A, viser via beregning i ansøgningssystemet en merdepo-
sition på 0,1 kg N/ha pr. år.  
Det vurderes, at der ikke bør ske en forøgelse af kvælstofdepositionen, hvis naturindhol-
det og naturtilstanden skal bevares, idet baggrundsbelastningen i området overskrider 
tålegrænsen. Hængesækken er næringsbelastet i den nuværende tilstand, men Aabenraa 
Kommune vurderer, at den forøgede kvælstofdeposition fra anlægget vil kunne neutrali-
seres ved at oprette en 5m udyrket bræmme omkring mosen, således at belastning med 
gødning fra marken kan reduceres. 
 
Det vurderes, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget på Foverupvej 2 har en 
meget begrænset effekt på Vandhullerne/søerne (G, H, I og J). Hovedkilden til nærings-
berigelse af vandhullerne vurderes at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som 
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vand, der løber på jordoverfladen til vandhullerne, samt næringsberiget overfladevand 
der løber til vandhullet via rodzonen. 
Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at forringe naturtilstanden i vandhullerne. 
 
Til moserne (B, C og D) er der ikke lavet en ammoniakdepositionsberegning. Det vurde-
res, at moserne modtager væsentlig mindre end mose A, der er beskrevet ovenfor. Mo-
serne vurderes generelt som værende næringsberigede med en naturtilstand som ringe-
moderat i forhold til referencetilstanden for naturtypen mose. Vegetationen i moserne 
består i overvejende grad af næringstolerante arter som tagrør og stor nælde. Den øgede 
mængde ammoniak fra anlægget vurderes derfor ikke at forringe naturtilstanden i mo-
serne. 
 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit 8.2 og 8.3. 
 
Vilkår 
Aabenraa Kommune stiller ingen vilkår til anlægget i forhold til natur i området. 
 
Natura 2000 
Redegørelse 
Det nærmeste Natura 2000 område i forhold til anlægget er Fuglebeskyttelsesområdet 
F(62) Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose, som er beliggende 9 km syd for 
anlægget.  
 
Vurdering 
Grundet den store afstand og den ret begrænsede emission fra anlægget konkluderer 
Aabenraa Kommune, at anlægget ikke har indflydelse på Natura 2000 områder. 
 
Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag IV) 
På Habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
Forekomsten og påvirkningen på arterne er beskrevet i afsnit 8.7. 
 
Redegørelse 
Aabenraa kommune har, bortset fra gøgeurt, ikke registreret planter og dyr omfattet af 
artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til 
husdyrbrugets anlæg og udspredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget 
stor sandsynlighed forekommer i området. 
Der er i mosen (Mose A) nord for ejendommen fundet gøgeurt, som på grund af årstiden 
ikke kunne artsbestemmes, men sandsynligvis er enten majgøgeurt, eller plettet gøge-
urt. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at udvidelsen af anlægget ikke vil have negativ indflydelse på 
ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger 
eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle byg-
ninger 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. 
Kommunen vurderer også, at den øgede ammoniakemission fra anlægget, ikke vil med-
føre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arterne, da 
vandhullerne på arealerne er forholdsvis små og derfor kun modtager en meget begræn-
set mængde kvælstof via deposition. Det vurderes at tilførsel af næringsstoffer fra dyr-
kede arealer nær vandhullerne vil have langt større indflydelse på tilstanden i vandhullet, 
end næringsberigelse via luftbåren ammoniak. 
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Det vurderes ovenfor, at en merdeposition på 0,1 kg N/ha pr. år, kombineret med 5 m 
bræmmer, til mose 1 ikke vil ændre tilstanden, derfor vil levebetingelserne for bilag IV-
arter og gøgeurt ikke forringes. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Miljøredegørelsen og miljøvurderingen tager udgangspunkt i egne arealer på 96,12 ha til 
udbringning fra 107,21 DE (1,12 DE/ha). 
 
Foruden udbringningsarealerne er der i ansøgt drift 1 gylleaftale, der omfatter 7 arealer 
på i alt 80,78 ha. Modtager er Jesper Jensen, Stamplundvej 7, 6230 Rødekro. 
 
På aftalearealerne afsættes dybstrøelse svarende til 38,86 DE pr år (0,48DE/ha). 
  
Der er ikke søgt §16 godkendelse, til aftalearealerne, da beskyttelsesniveauet for grund-
vand og overfladevand ikke udløser krav om §16 godkendelse. Endvidere er der ikke 
vandhuller på aftalearealerne, som udløser krav om ekstra bræmmer. 2 meter bræmmer 
langs vandløbene er i forvejen omfattet af vandløbsloven. 
 
Placeringen af udbringnings- og aftalearealerne fremgår af ansøgningen, vedlagt som 
bilag 1.4. 
 
Aabenraa kommune vurderer at udbringnings arealets størrelse harmonerer med husdyr-
holdet. 
 

8.2 Beskyttet natur 
§ 3 natur 
Jf. Husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ovennævnte (afsnit 6) ”§ 7 arealer”, som kan blive på-
virket af ammoniakemissionen fra Foverupvej 2. Vurderes det at være tilfældet, 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.  
 
Beskrivelse og vurdering 
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Billede 2. Viser placeringen af beskyttet natur og udbringningsarealer omkring anlægget, 
samt hvilke naturarealer der er besigtiget (A-D) og søerne I-H. Der er indlagt en 1000m 
cirkel fra anlægget, samt markeret søer indenfor denne afstand. 
 
Mose A: 
Mose nord for anlægget på ca. 1,5 ha. Mosen er på alle sider omgivet af intensivt drevne 
marker. Mosen er i en stor del af arealet lysåben og meget fugtig, der er stor forekomst 
af spagnummosser, bukkeblad, lysesiv og næbstar, der er desuden fundet gøgeurt i mo-
sen. Grunden er gyngende og visse steder med risiko for at bryde gennem bærelaget. 
Ved overgangen til de intensivt drevne arealer er en randzone med mindre fugtige for-
hold, her bærer plantesammensætningen præg af en næringsstofpåvirkning fra de om-
liggende marker. Der er kun enkelte områder i mosen, som er groet til med pil og pile-
krat. På denne baggrund vurderes det, at mosen kan karakteriseres som hængesæk og 
naturtilstanden vurderes som god. Mosen er ikke omfattet af Husdyrlovens § 7, idet den 
ikke kan betegnes som en højmose. Da det imidlertid er en fin hængesæk med gode ud-
viklingsmuligheder, samt det at der kan konstateres væsentlig påvirkning med nærings-
stoffer fra omkringliggende marker, stilles der vilkår om 10 m dyrknings-, sprøjte- og 
gødningsfri randzone om den del af mosen, som grænser op til ejede/forpagtede arealer. 
Dette gøres for at neutralisere den forøgede ammoniakbelastning fra anlægget. 
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Billede 3. Placering af 10 m bræmme omkring mose A 
 
Moser B, C og D 
Alle tre øvrige moser er helt tilgroet i krat, og fremtræder generelt tørre bortset fra hvor 
der har været gravet vandhuller. Disse er helt overgroet med tagrør eller helt dækket af 
pilekrat. Generelt må naturtilstanden i de tre øvrige moser betegnes som ringe til mode-
rat. 
 

  
Billede 4. viser to Vandhuller E og F som ligger på eller op til udbringningsarealerne om-
kring Hyndingholm. Endvidere ses mark 18-0, som grænser op til Lundbæk. 
 
Vurdering 
Vandhuller 
Det vurderes, at hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne er overfladevand fra 
dyrkede arealer, dels som vand der løber på jordoverfladen til vandhullerne, samt næ-
ringsberiget overfladevand der løber til via rodzonen på dyrkede arealer. Vandhullerne 
bruges desuden som ynglested for padder, herunder bilag 4 arterne spidssnudet frø og 
stor vandsalamander. Derfor stilles der vilkår om overholdelse af 2 m dyrknings-, gød-
nings- og sprøjtefri bræmmer rundt om 2 vandhuller (E og F jf. billede 3), der forekom-
mer på eller op til udbringningsarealerne.  
 
Vandløb og målsatte søer 
En del af arealerne grænser direkte op til det beskyttede vandløb Hvirlå, (mark 7-0, 8-0, 
9-0, 10-0, 13-0 og 17-0), Det samme gælder for en stor del af aftalearealerne. Hvirlå er 
målsat B3 – dvs. karpefiskevand, der skal fungere som opholds og opvækstområde for 
ål, aborre, gedde og karpefisk. Målsætningen tager sigte på at beskytte og ophjælpe den 
alsidige flora og fauna, som naturligt har gode livsbetingelser i disse vandløb. For at op-
fylde målsætningen kræves en DVFI værdi på mindst 5. Målsætningen er ikke opfyldt 
(Regionplan 2005-2016). Ved seneste måling i 2003 havde den nærmeste målestation til 
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16-0

2-1
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arealerne på Foverupvej 2 (st. nr. 425-1050) en DVFI værdi på 4. Den manglende må-
lopfyldelse vurderes at skyldes dårlige fysiske forhold med ringe fald og blød og sandet 
bund i vandløbet. Hvirlå er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsæn-
dring. 
Det vurderes, at det i vandløbslovens § 69 fastsatte krav om 2m bræmmer er tilstrække-
ligt til at sikre vandløbet mod øget udvaskning af næringsstoffer, overfladeafstrømning af 
gødning og næringsstoffer, samt øget sandvandring, og sikre anvendeligheden af vand-
løb som spredningskorridorer for områdets dyre- og planteliv, samt beskytte vandløbet 
som yngle- og rasteområde for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag 4. 
 
Mark 18-0 afvander mod nord til det beskyttede vandløb Lundbæk mod syd afvandes til 
en ligeledes beskyttet sidegren til Lundbæk. Lundbæk er målsat B3F karpefiskevand, 
(påvirket af okker), Vandløb, som i en længere periode fremover må forventes at være 
påvirket af okker, men på længere sigt skal kunne fungere som opholds- og opvækstom-
råde for ål aborre, gedde og karpefisk. For at opfylde målsætningen kræves en DVFI 
værdi på mindst 5. Målsætningen er ikke opfyldt (Regionplan 2005-2016) til trods for at 
den seneste DVFI værdi fra 2003 er på 5. 
Lundbæk og tilløbet er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsændring. 
For at sikre beskyttede vandløb mod dels øget udvaskning af næringsstoffer, overfladeaf-
strømning af gødning og næringsstoffer, samt øget sandvandring, og dels for at sikre 
anvendeligheden af vandløb som spredningskorridorer for områdets dyre- og planteliv, 
samt beskytte vandløbet som yngle og rasteområde for dyrearter omfattet af habitatdi-
rektivets bilag 4, stilles der vilkår om 2 meter dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræm-
mer langs beskyttede vandløb, jf. billede 3. 
 
Markerne 14-0 og 15-0 grænser ligeledes op til beskyttede vandløb, begge steder stilles 
vilkår om 2m bræmmer. 
 

8.3 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken, men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser dog til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen, og hvor hurtigt nitraten føres til vandløb eller søer. På dræ-
nede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på udrænede arealer, 
hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - 
Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt 
kort). Når kvælstoffet er nået ud i vandløbene er reduktionen meget lav, 2 % ca., dvs. 
stort set al den kvælstof, der ender i vandløb, ender i havet (DMU faglig rapport nr. 616, 
2007 - Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et 
nationalt kort). 
 
Når nitrat kommer ud i vandmiljøet påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Husdyrloven stiller krav om begrænsning i tilførsel af kvælstof til overfladevand, hvis et 
husdyrbrug, der ønskes etableret, ændret eller udvidet, har udbringningsarealer, der af-
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vander til særligt sårbare vandområder i Natura 2000 områder. For landbrug, der afvan-
der til sådanne naturområder, stilles krav om et lavere husdyrtryk pr. hektar, end de 
generelle harmoniregler giver mulighed for. 
Kravene stilles kun til arealer, der ligger indenfor områder, der ifølge Skov- og Natursty-
relsens kortværk er omfattet af nitratklasse 1, 2 eller 3. Nitratklasserne er baseret på 
overfladevandområdernes kvælstoffølsomhed samt størrelsen af reduktionspotentialet 
(hvor meget nitrat der omsættes i jorden) (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvælstof-
reduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). 
 
Redegørelse 
Ingen af udbringningsarealerne eller aftalearealerne ligger indenfor områder, der er ud-
peget som nitratklasse 1, 2 eller 3. Der er således i hht. lovgivningens beskyttelsesni-
veau for nitrat til overfladevand, ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringnings-
arealerne. 
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på i alt 96,12 ha ejede eller forpagtede area-
ler og 80,78 ha aftale arealer. I alt 176,90 ha. Ifølge ansøgningen er ingen af de ejede 
arealer drænede. 
Beregning af udvaskning af kvælstof fra udbringningsarealerne til overfladevand viser, at 
der udvaskes 86,90 kg N/ha efter udvidelsen ved DE-max, ved DE-reel er der en ud-
vaskning på 80,6 kg N/ha. Udbringningsarealerne ligger i et område, hvor kvælstofreduk-
tionen ligger mellem 76 og 100 %, dvs. der udvaskes maximalt 19,34 kg N/ha eller 1859 
kg N/år i alt til overfladevand fra produktionens udbringningsarealer. 
I nudrift er den tilsvarende udvaskning beregnet til 80,0 kg N/ha svarende til 1846 kg N 
totalt. Merbelastningen efter udvidelse er således på samlet 13 kg N. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
 
Da det vurderes, at den meget begrænsede forøgelse af kvælstofudvaskningen fra ud-
bringningsarealerne i forhold til førsituationen, og med henvisning til afsnittet om ”Be-
skyttet natur” – ”Vandløb og målsatte søer”, at beskyttede vandløb og søer ikke vil æn-
dre tilstand i negativ retning på baggrund af udvidelsen af produktionen på Foverupvej 2. 
 
Desuden vurderes, at vilkårene i afsnittet om beskyttet natur (afsnit 8.2) er tilstrækkeli-
ge til at sikre vandhullerne mod næringsstoffer fra overfladevand. 
 
Aabenraa Kommune stiller på baggrund af ovenstående ingen yderligere vilkår i forhold 
til at beskytte vandløb, søer og havområder. 
 

8.4 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriften har 3,61 ha udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder (mark 1-1). 
 
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 eftersituationen. 
 
For ikke at øge udvaskningen på arealet er der benyttet et G6 sædskifte, der består af 
vårbyg med 60 % ”miljøgræs”, på den pågældende mark, udvaskningen er i eftersitua-
tionen 42 mg nitrat pr. liter, hvilket svarer til en merbelastning på -14 mg nitrat pr. l i 
forhold til nudrift. G6 sædskifte har et udvaskningsindex på 83. Desuden er der i ansøg-
ningen anvendt 10 % ekstra efterafgrøder for ikke at øge nitrat udvaskningen. 
Kravet om ingen merbelastning er dermed overholdt. 
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Billede 5. Placering af udbringningsarealer i forhold til nitratfølsomt indvindingsopland. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af beregningen i ansøgningssystemet, at kra-
vet om ingen merbelastning af nitrat til grundvand i eftersituationen er overholdt. 
 

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

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

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

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

 
Fosfor bindes hårdt i jorden, men jordens evne til at binde fosfor er ikke ubegrænset, 
derfor er det vigtigt for at undgå fremtidige miljømæssige problemer med fosfor at sikre 
en rimelig balance mellem tilført fosfor og den fosfor, der fjernes af afgrøderne. Hvor der 
tilføres mere fosfor, end planterne optager, er der tale om et fosforoverskud. 
 
Hovedparten af fosfor-tabet sker fra kuperede marker i omdrift langs vandløb og fra 
drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens p-tal (mængden af opløst fosfor i jordvan-
det) er højt, kan der være et stort fosfortab via sprækker til dræn eller grundvand. Hu-
musjords evne til at binde fosfor er mindre end sandjords og især lerjords evne. I lerjord 
vil der ofte være større eller mindre sprækker ned gennem de øvre jordlag, hvilket kan 
medføre en partikulær transport af fosfor bundet til lerpartikler. Risikoen for fosfortab er 
derfor størst på humus- og lerjord. 
 
I Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og tilhørende Bekendtgørelse er der fast-
sat generelle beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud. Beskyttelsesniveauet gæl-
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der for husdyrbrugsprojekter med udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, der 
afvander til Natura 2000 vandområder, som er overbelastet med fosfor. 
Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfatter ikke oplandene til de søty-
per, som klassificeres som sårbare recipienter, men hvis beliggenhed ikke kendes endnu. 
 
Kravet til fosforoverskuddet på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som 
afvander til Natura 2000 vandområder overbelastet med fosfor, afhænger af jordtype, 
dræningsforhold og fosfortal. Der stilles krav til fosforoverskud på drænede lerjorder og 
lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder. Der stilles ikke krav om fos-
foroverskud, hvis der i den ansøgte situation kan dokumenteres fosforbalance for hus-
dyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor i handelsgødning. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt 2599 kg fosfor til markerne i ansøgt drift. Der fraføres ifølge ansøgnin-
gen gennemsnitligt 21,3 kg P/ha. Arealerne får derved et fosfor overskud på 5,8 kg P/ha. 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt modtager 1056 kg fosfor fra be-
driften. 
 
Som beskrevet i afsnittet ”nitrat til overfladevand” afvander bedriftens arealer ikke til 
målsatte søer.  
 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til Vadehavet via Hvirlå og Vidå. Ingen af 
husdyrbrugets udbringningsarealer er dermed beliggende i oplande til et Natura 2000, 
der i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk, er overbelastet med fosfor. Derfor 
skal der ikke, i henhold til lovgivningen, stilles krav til fosforoverskuddet på bedriften. 
 
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, idet bedriftens arealer ikke er drænede eller afvander til fosfor føl-
somme Natura 2000 områder i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk. 
 
Se vilkår under afsnittet Beskyttet natur i kapitel 2.6 mht. bræmmer langs beskyttede 
vandløb. 
 

8.6 Natura 2000 
Redegørelse 
Bedriftens arealer ligger i oplandet til h.h.v. Rødåen og hvirlå, og er derfor opland til vi-
dåsystemet, og i sidste ende Vadehavet. Vidåsystemet udgøres af habitatområde nr. H90 
Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen, fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøn-
dermarsken og Saltvandssøen, samt Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet og Ramsa-
rområde 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, F60 Vidå, Tøndermarsken og saltvandssøen, F57 Vadehavet og 
Ramsarområdet 27 indeholder følgende naturtyper og arter: 
 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• 3150 Næringsrig sø 
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• 3260 Vandløb  
 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• Snæbel 
• Flodlampret 
• Bæklampret 
• Dyndsmerling 
• Odder 

 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H78 

• 1110 Sandbanke 

• 1130 Flodmunding 

• 1140 Vadeflade 

• 1150 Lagune 

• 1160 Bugt 

• 1170 Rev 

• 1310 Enårig strandengsvegetation 

• 1320 Vadegræssamfund 

• 1330 Strandeng 

• 2110 Forklit 

• 2120 Hvid klit 

• 2130 Grå/grøn klit 

• 2140 Klithede 

• 2160 Havtornklit 

• 2170 Grårisklit 

• 2180 Skovklit 

• 2190 Klitlavning 

 

• 2250 Enebærklit 

• 2310 Visse-indlandsklit 

• 2330 Græs-indlandsklit 

• 3130 Søbred med småurter 

• 3140 Kransnålalge-sø 

• 3150 Næringsrig sø 

• 3160 Brunvandet sø 

• 3260 Vandløb 

• 4010 Våd hede 

• 6210 Kalkoverdrev 

• 6230 Surt overdrev 

• 6410 Tidvis våd eng 

• 7150 Tørvelavning 

• 7230 Rigkær 

• 9190 Stilkege-krat 

• 91D0 Skovbevokset tørvemose 

 

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

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 
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• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præste-
krave  

 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• Hvidklire 

• Rødben  

 

Flere af arterne og naturtyperne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder. 
F.eks. er snæbel i Vidåsystemet følsomme overfor sandvandring og næringsberigelse af 
vandløbet, idet det kan medføre en skadelig effekt på deres gydepladser, hvis iltindholdet 
nedsættes og bunden belægges med et slam/sandlag.  
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø, kan medføre en hurtigere tilgro-
ning af Magisterkog og Rudbøl Sø sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet, 
hvilket giver dårligere leveforhold for bl.a. rørdrum (basisanalyse for H90 og forslag til 
Natura 2000 plan). 
Rudbøl sø er A1 målsat, der er en målsætning med skærpede krav, som anvendes, hvis 
særlige naturværdier ønskes bevaret. Målsætningen er ikke opfyldt ifølge regionplan 
2005-2016 og udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1. 
 
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. 
 
Conterra har lavet en opgørelse af antallet af dyreenheder (DE) i oplandet til Lister Dyb.  
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. 
 
Resultaterne fra Conterra viser, at har været en jævn og signifikant stigning i antallet af 
DE, dels i hele oplandet til Lister Dyb og dels i Aabenraa Kommune. Stigningen skyldes 
hovedsageligt en stigning i antallet af svin. 
I hele oplandet er antallet af DE siden 2001 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 % siden 2005. 
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Ifølge Habitatdirektivets artikel 6 og vejledningen til denne, skal Kommunen sikre at pla-
ner og projekter hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer, eller projekter i 
kumulation (dvs. i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra 
allerede vedtagne planer, som ikke er realiserede) kan have en negativ påvirkning på de 
arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare, eller er til 
hindring for at området kan opnå gunstig bevaringsstatus. 
 
Udbringningsarealerne ligger i hovedopland Vidå. Delopland Vidå udmunder i Lister Dyb 
tidevandsområde i Vadehavet. Det danske delopland Vidå er på ca. 107.500 ha og det 
tyske delopland er på ca. 25.400 ha. I udkast til vandplan Kruså/Vidå er oplandet til Li-
ster dyb 162.400 ha. Foverupvej 2´s udbringningsarealer udgør 96,12 ha. Dvs. at ud-
bringningsarealerne udgør ca. 0,06 % af opland til Lister Dyb, og ca. 0,09 % af det dan-
ske delopland til Vidå. 
Ifølge udkast til vandplan Kruså/Vidå, er den gennemsnitlige udledning til Lister dyb i 
perioden 2001-2005, 1727 tons N pr. år. Fosfor er ikke specificeret, men tal fra miljøcen-
ter Ribe angiver 70,4 tons P pr. år.  
Udledningen af N fra Foverupvej 2 er beregnet til 1,86 tons pr. år. Fosfor udvaskningen 
fra Foverupvej 2 er ukendt, da der pt. ikke findes modeller der kan beregne denne ud-
vaskning. 
Nitratudledningen fra Foverupvej 2 udgør efter reduktion i alt 0,11 % af den samlede 
udledning til Lister dyb. Den forøgede udvaskning fra Foverupvej 2 udgør 13 kg N sva-
rende til 0,0008 % af den samlede påvirkning i Lister dyb. 
 
Det vurderes på den baggrund, at udvidelsen på bedriften, ikke i sig selv kan påvirke 
Natura 2000 vandområdet væsentligt. 
 
Kan projektet i sammenhæng med andre projekter påvirke Natura 2000-områder væ-
sentligt pga. nitratudvaskning? 
 
Udbringningsarealerne til Foverupvej 2 er beliggende i ”Opland til sårbare Natura 2000-
områder”, der ifølge basisanalyserne er overbelastet med næringsstoffer. Arealerne tilhø-
rende Foverupvej 2 har et N-reduktionspotentiale på 76-100 % (ifølge 
www.miljoeportal.dk). Et højt N-reduktionspotentiale betyder, at en stor del af de nedsi-
vende kvælstofforbindelser omdannes til luftformigt kvælstof eller bindes i jorden inden 
de når grundvand eller vandløb.  
 
Beregninger fra Farm-N viser en stigning i udvaskningen på arealerne fra 80,0 kg N/ ha 
til 80,6 kg N/ha. Der er tale om en lille merbelastning, hvilket også fremgår af ovenstå-
ende. Alene på den baggrund, kan det konkluderes, at der heller ikke sammen med an-
dre lignende projekter vil kunne være en målbar påvirkning af Vadehavet. 
 
Ingen af udbringningsarealerne eller aftalearealerne ligger indenfor områder, der er ud-
peget som nitratklasse 1, 2 eller 3 eller i oplande til Natura 2000 områder udpeget som 
overbelastet med fosfor. Der er således, i hht. lovgivningens beskyttelsesniveau for nitrat 
og fosfor til overfladevand, ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsarealer-
ne.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune finder ikke, at der er sådanne særlige forhold i den konkrete sag, 
som kan begrunde en fravigelse fra det generelle beskyttelsesniveau vedr. nitrat og fos-
for til overfladevand, da det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, som udgangspunkt er, tilstrækkeligt til at sikre overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Endvidere er der som det fremgår af 
redegørelsen tale om en meget lille merbelastning fra arealerne, samt at der ikke længe-
re tilføres husdyrgødning til naboarealerne fra bedriften. 
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8.7 Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bi-
lag IV) 

I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
I det følgende vurderes forekomsten af de arter, hvor projektområdet ligger indenfor 
eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer indenfor 
de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV, Faglig rapport 
fra DMU nr.635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i databaserne 
ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredelsesområ-
de. 
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og skovbe-
voksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten forekom-
mer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning 
af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levesteder-
ne i omgivelserne. 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både 
før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Vandhuller-
ne i eller grænsende op til udbringningsarealerne skal være omgivet af dyrkningsfri 
bræmmer, målt fra vandhullets øverste kant (kronen). 
Kommunen vurderer, at dyknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer vil yde vandhuller-
ne beskyttelse mod næringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne 
skjul i den tid, yngelen forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af pro-
jektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse 
af bræmmer samt oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede 
vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. 
Bræmmer langs vandløb bruges af padder dels som spredningskorridorer og ledelinier 
mellem ynglesteder og dels som rasteområder udenfor yngletiden. Beskyttede vandløb 
skal derfor være omgivet af 2 meter udyrkede bræmmer for at sikre vandløbet som 
spredningskorridor og rasteområde for områdets padder og andre dyrearter. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor den kan grave 
sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Løvfrøen yngler i 
mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lavvandede tidvise 
vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngletiden opholder løv-
frøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, dog er den fåtallig i Jylland vest for israndslinien. Den yngler i solåbne vand-
huller med rent vand men kan uden for yngletiden opholde sig i dybere vandhuller og 
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vandhuller med forurenet vand. På land kan den findes nær vandhuller under væltede 
træer o.l. 
På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projekt-
områdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og 
yngel. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at gennem-
førelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at 
anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetin-
gelserne for arten. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Mark-
firbenet træffes på steder med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter 
overdrev, råstofgrave, stengærder og på vej- eller jernbaneskråninger. 
Trusler mod arten er næringsberigelse af levesteder, der medfører øget tilgroning og 
tættere vegetation, der forringer yngle og rastemulighederne for markfirben. 
 
Hasselmus. Hasselmusen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Hasselmu-
sens levesteder er knyttet til en lagdelt og forskelligartet løvskov, rig på frø- og frugt-
sætning med en mangfoldig underskov bestående af forskellige urter og bærbuske. Has-
selmusen kræver stabile og uforstyrrede levesteder, og i Aabenraa Kommune er der kun 
registreret en bestand i Søgård Skov.  
 
Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule træer i nærheden af skov. 
Fourageringsområderne er artsafhængige og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermu-
sene æder insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer på in-
sekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller 
levende hegn. 
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med bag-
grund i at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og 
eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der 
ikke vil være negative påvirkninger. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og 
søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa 
Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet vil være velegnede som 
levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter 
som grøn frø, lille vandsalamander og skrubtudse, der ikke er opført på Habitatdirekti-
vets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse arter gælder de samme be-
tragtninger, som nævnt under padderne ovenfor. 
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og ud-
spredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekom-
mer i området. 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene i afsnit 8.2 overholdes, at drif-
ten af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke æn-
dres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for 
padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der 
kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i for-
bindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter. 
 
Vilkårene er beskrevet under afsnit om ”Beskyttet natur” i kapitel 2.6. 
 
  



 

 

67

9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere 
teknologi 

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

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

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

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

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

 
Redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af, om de teknologier, der er 
valgt inden for de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT. Gennemgangen skal 
omfatte både de eksisterende og nye dele af anlægget. Redegørelsen skal endvidere in-
deholde et resumé af de væsentligste eventuelle alternativer, som ansøger har under-
søgt. I den forbindelse skal det begrundes, hvorfor der eventuelt er fravalgt løsninger, 
der er miljømæssigt bedre. Såfremt der i en eksisterende stald ikke anvendes bedst til-
gængelige staldteknologier, skal der redegøres for, hvornår stalden vil blive renoveret, 
således at den kommer til at leve op til niveauet for bedste tilgængelige staldsystem.  
  
Når det gælder svine- og fjerkræbrug skal redegørelsen på alle de nævnte 6 områder 
relateres til de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens referencedokument om 
BAT vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli 20034. F.eks. under foder-
teknologier angiver BREF-dokumentet, at fasefodring og fytasetilsætning betegnes som 
bedste tilgængelige teknik. Såfremt der ikke anvendes disse fodringsteknikker, skal det 
begrundes. 
  
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. 
 

                                           
4 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svine-
produktion, 2003 
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Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkår. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet, og i hvilke afsnit redegørelse, vurdering og vilkår kan findes. 
 
Tabel 19. BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse, vurdering og vilkår 

Staldindretning Afsnit 5.1 

Foder Afsnit 5.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6 

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

Affald Afsnit 5.8 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser Afsnit 5.10 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning Kap. 6 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 6.8 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 8.3 og 8.4 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 8.5 

Management Se nedenstående 

 
Management 
Udover ansøger og dennes kone, er der ansat 1 fuldtidsmedhjælpere. 
Dette forventes ikke ændret ved udvidelsen.  
Den daglige drift varetages af driftslederen. Driften er baseret på søernes cyklus. Ca. en 
uge før søerne skal fare indsættes de i folde, hvor de går enkeltvis med egen farehytte. 
Når smågrisene er 4 uger gamle fravænnes de. De indfanges fra hytten og køres til 
staldanlægget, hvor de går indtil næste dags morgen, og her afhentes de af transporter, 
der fragter dem til aftager.  
Når smågrisene er fravænnet fra søerne, køres søerne til staldanlægget på ejendommen 
hvor de indsættes for at blive insemineret. De samles i hold. Når søerne er løbet og kon-
stateret drægtige, sættes de ud på friland igen, hvor de går i hele drægtighedsperioden. 
Når de er tæt på faring indsættes de igen i farefolde. Herefter starter cyklus forfra. 
Søerne på friland fodres engang dagligt, hvor der køres rundt i foldene med fodervognen, 
og hvor foder cubs udspredes på jorden. Her tilses samtidigt hegn, dyr og vandtrug. 
Vandtrugene fyldes efter behov med slanger. Vandtrugene er forsynet med flyder der 
sikrer et konstant vandflow i trugene. 
Ca. 2 gange ugentligt udbringes strøelse til hytterne. 
Søerne der er opstaldet på stald fodres også med fodercubs der spredes ud i dybstrøel-
sen. Der strøs ca. 2 gange ugentligt i stalden.  
Når søer og fravænnede grise flyttes fra hytterne/foldene, flyttes hytter og dybstrøelse 
opsamles, og herefter gøres hytter og folde klar til næste hold drægtige søer der skal 
fare.  
Dybstrøelsesstierne i staldanlæg tømmes ca. 6 gange årligt. Dybstrøelse herfra udbringes 
enten direkte, hvis det er muligt ellers køres det i markstak. 
Min. 1 gang årligt flyttes folde og hytter til et nyt areal.  
Størstedelen af markarbejdet varetages af ansøger selv, dog udbringer og transportere 
maskinstation gødning. Dette ændres ikke ved udvidelsen. 
I den daglige drift og ved de ugentlige fastlagte rutiner, tilses og overvåges dyr, byg-
ningsanlæg, installationer og andet materiel, herunder hegn, og slidte og ødelagte dele 
repareres eller udskiftes løbende. Det tilstræbes at udskifte dele på anlæg og maskiner 
med nyere dele der hører under betegnelsen BAT (bedre tilgængelig teknik).  
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Maskinparken og inventar holdes med service, og reparationer evt. udskiftninger efter 
behov. 
Ejendommen er tilmeldt sundhedsrådgivning med dyrlægen, dette foregår 11 gange år-
ligt.  
I forbindelse med eksporten af smågrisene bliver disse tilset af dyrlæge inden de lastes 
på lastbilen, der fragter dem til modtager.  
Der bliver opstartet effektivitetskontrol i samråd med svinekonsulent, hvor der udarbej-
des foderplan for året. Foderplanerne samstemmes med sammensætningen i det indkøb-
te færdigblandende foder. 
Der bliver årligt lavet markplan og gødningsplan. Derudover laves et udkast til en be-
handlingsplan - sprøjteplan. På denne plan vil mængder og midler påføres. Når en mark 
er blevet behandlet noteres dette i planen.  
Ved udbringning af husdyrgødning vil gødningsplanen blive fulgt. Det tilstræbes at det 
meste af dybstrøelse fra stalden bringes direkte ud og nedpløjes umiddelbart lige heref-
ter. Anden fast gødning osv. opbevares på møddingspladsen ved stalden. 
I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider 
og handelsgødning. 
Derudover er godt landmandskab en del af driften, hvor man ønsker at tage hensyn til 
naboer og omkringboende. 
 
Vurdering 
Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe 
mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendel-
sen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tabene til omgivelserne 
bliver så små som muligt under hensyntagen til produktionens lønsomhed. 
 
I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og 
udkørsel, således at omgivelserne i øvrigt påvirkes mindst muligt. Det er på baggrund af 
den beskrevne drift vurderet at det ansøgte projekt lever op til dette. 
 
Det er på ovenstående baggrund kommunens vurdering, at der med de valgte løsninger 
for ombygninger, udvidelser, samt fremtidig drift, er truffet de nødvendige foranstaltnin-
ger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik. 
 
Miljøgodkendelsen er meddelt på grundlag af, at de oplyste teknikker bringes i anvendel-
se. På den baggrund bør husdyrbruget til enhver tid kunne redegøre for, at dette grund-
lag er til stede. Der stilles derfor vilkår om, at virksomheden – på tilsynsmyndighedens 
anmodning - skal redegøre for, at husdyrbrugets anlæg og drift er i overensstemmelse 
med de oplyste teknikker. Tilsynsmyndigheden kan stille krav til, i hvilken form redegø-
relsen skal leveres, herunder f.eks. procedurebeskrivelser, driftsregistreringer, regn-
skabsforhold mv. 
 
I bilag 2 til vejledningen til husdyrgodkendelsesloven foreslås bl.a. følgende generelle 
vilkår i relation til BAT: 
 
• Der skal i godkendelsesperioden foretages fornøden forureningsbegrænsning på basis 

af principper om bedst tilgængelig teknik til nedbringelse af eventuelle gener fra stal-
de og gødningsopbevaringsanlæg. 

• Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at sub-
stitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. 

• Anlæg der er særligt energiforbrugende, f.eks. ventilationsanlæg skal kontrolleres og 
vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. 

 
Der stilles vilkår til husdyrbruget i overensstemmelse med vejledningens anbefalinger. 
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10 Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Ansøger har redegjort for, at der er følgende egenkontrol på bedriften: 
I den daglige drift og ved de ugentlige fastlagte rutiner, tilses og overvåges dyr, byg-
ningsanlæg, installationer og andet materiel, herunder hegn, og slidte og ødelagte dele 
repareres eller udskiftes løbende. Det tilstræbes at udskifte dele på anlæg og maskiner 
med nyere dele der hører under betegnelsen BAT (bedre tilgængelig teknik).  
Maskinparken og inventar holdes med service, og reparationer evt. udskiftninger efter 
behov. 
Ejendommen er tilmeldt sundhedsrådgivning med dyrlægen, dette foregår 11 gange år-
ligt.  
I forbindelse med eksporten af smågrisene bliver disse tilset af dyrlæge inden de lastes 
på lastbilen, der fragter dem til modtager.  
Der bliver opstartet effektivitetskontrol i samråd med svinekonsulent, hvor der udarbej-
des foderplan for året. Foderplanerne samstemmes med sammensætningen i det indkøb-
te færdigblandende foder. 
Der bliver årligt lavet markplan og gødningsplan. Derudover laves et udkast til en be-
handlingsplan - sprøjteplan. På denne plan vil mængder og midler påføres. Når en mark 
er blevet behandlet noteres dette i planen.  
Ved udbringning af husdyrgødning vil gødningsplanen blive fulgt.  
I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider 
og handelsgødning. 
Derudover er godt landmandskab en del af driften, hvor man ønsker at tage hensyn til 
naboer og omkringboende. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der føres en vis form for egenkontrol, bland andet ved, 
at ejendommen er tilmeldt sundhedsrådgivning, med 11. fast årlige besøg af dyrlæge og 
ved at der udføres effektivitetskontrol hvor der udarbejdes foderplaner. 
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11  Klagevejledning 
Miljøgodkendelsen er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør af 
lovens § 76 påklages til Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, Skel-
bækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender 
umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt onsdag den 13. oktober 2010 i Lokal-Bladet Budstikken, 
Aabenraa. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag den 
10. november 2010 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klage-
fristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 3 fremgår, at en § 
11 miljøgodkendelse, som indeholder vilkår efter § 27, stk. 1, nr. 3 ikke må udnyttes før 
efter klagefristens udløb. En sådan klage har opsættende virkning, medmindre Miljøkla-
genævnet bestemmer andet.  
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

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

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

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

• Ansøger Dirk Nico Jürgensen, Foverupvej 2, 6230 Rødekro* 
• Bortforpagter Gisela brigitte Bargum og Carl Jørgen Bargum, Nørrehaven 41, 

6360 Tinglev* 
• Bortforpagter Kurt Martin Steinbeck, Hydevej 2, 6372 Bylderup-Bov* 
• Modtager af husdyrgødning Jesper Jensen, Nefeskovvej 8, 6230 Rødekro (vedrø-

rende ejendommen beliggende Stamplundvej 7, 6230 Rødekro)* 
• Miljørådgiver Karen Feddersen, LHN, kaf@lhn.dk* 
• Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, post@rib.mim.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
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• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

 
De med * har fået ansøgningsmateriale og udkast til miljøgodkendelse til orientering for-
ud for meddelelse af godkendelsen. 
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12 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 11 stk. 2 godkendelse, skemanr. 6586, version 8 indsendt og 

udskrevet den 6. september 2010 fra www.husdyrgodkendelse.dk. 
1.1. Oversigtstegning med afløb 
1.2. Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet 
1.3. Lagerregnskab til tilstrækkelig opbevaringskapacitet 
1.4. Udbringningsarealer og transportruter 
1.5. Fuldmagt 
1.6. Arealer med udegående svin 

 
2. Konsekvensområde lugt 
 
 




























































































































