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Datablad 
Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget ”Kurgård” på Havstedvej 29, 

6372 Bylderup-Bov. Miljøgodkendelse meddeles i medfør af § 
11, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af 
lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere æn-
dringer. 

 
Godkendelsesdato: 27. september 2010 
 
Ansøger: Johannes J. M. van Zon, Grenvej 1, 6230 Rødekro. 
 
Telefonnr.:  74665096 
 
Mobilnummer: 23492865 
 
E-mail:  janvanzon@mail.dk 
 
Ejer af ejendommen: Johannes J. M. van Zon, Grenvej 1, 6230 Rødekro. 
 
Kontaktperson: Johannes J. M. van Zon, Grenvej 1, 6230 Rødekro. 
 
Husdyrbrugets navn: Kurgård, Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov 
 
Ejendomsnr.: 5800014046  
 
Matr.nr. og ejerlav: 350, 32, 506 Ravsted Ejerlav, Ravsted  
 
CVR nr.:  26613450 
 
CVR/p nr.:  26613450 
 
CHR nr.:  50632 
 
Biaktiviteter:  Ingen biaktiviteter 
 
Andre ejendomme: Grenvej 1, 6230 Rødekro 
 
Miljørådgiver: Ulla Bækman, Sønderjysk Landboforening, Billundvej3, 6500 

Vojens, tlf. 73202669/40401466, e-mail: ubh@slf.dk 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune  
 
Sagsbehandler, miljø: Eksterne rådgiver Lars Klausen, Orbicon Leif Hansen 
 
Kvalitetssikring, miljø: Lene Kragh Møller 
 
Sagsbehandler, natur: Tina Hjørne 
 
Kvalitetssikring, natur: Torben Hansen 
 
Sagsnr:  09/207, dok. 61 
 
Høring:  Aabenraa Kommune  
 
Øvrige afgørelser: Ingen 



 

 

5

1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Johannes J. M. van Zon har ansøgt om miljøgodkendelse til omlægning af kvægprodukti-
onen på ejendommen ”Kurgård” beliggende Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov. Ansøg-
ningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. 
I ansøgningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og 
ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre.  
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 22. december 2008, seneste revision af ansøgning 
er med skema nr. 7527, version 5 indsendt til Aabenraa Kommune den 17. maj 2010 og 
udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 17. maj 2010. Ansøgningen fremgår af 
bilag 1. 
 
Husdyrbruget har ikke tidligere været miljøgodkendt, da det har været under godkendel-
seskriteriet for godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven. 
 
Ansøgningen vedrører ændring af produktionen i køer, kvier/stude, småkalve og tyrekal-
ve. 
 
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 144,13 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift 
83,81 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 169,35 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 111,38 dyreenheder (nye DE). 
 
Ansøger ønsker at ændre produktionen i de nuværende staldanlæg til opdræt samt etab-
lere: 
 

• en gyllebeholder på 1.000 m3 
• en møddingsplads på 300 m2 (15 m x 20 m) 
• fortank på 21 m3  
• to plansiloer på hver 475 m2 (9,5 m x 50 m) 
 

Ombygningen forventes at starte i marts 2011 og afsluttes i marts 2013. Omrokeringen 
af dyreholdet vil påbegyndes samtidigt med byggeriet, men da der skal indsættes opdræt 
af egen avl fra bedriftens anden ejendom på Grenvej 1, forventes det at tage 5 år, før 
produktionen er oppe på det ansøgte. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Kvægbruget Kurgård på Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov, ændres fra de nuværende 
96 køer, 71 kvier/stude (6 – 28 mdr.), 19 småkalve (0 – 6 mdr.) svarende til 169,35 DE 
(144,13 gamle DE) til 210 kvier/stude (6 – 25 mdr.), 19 småkalve (0,5 – 6 mdr.) 16 
småkalve (3 – 6 mdr.) svarende til 111,38 DE (83,81 gl. DE). Al kvæggylle og dybstrøel-
se afgives til bedriften på Grenvej 1, 6230 Rødekro, der drives under samme CVR nr. 
som Havstedvej 29 og der hører således ingen udbringningsarealer til nærværende god-
kendelse. Bedriften Grenvej 1, 6230 Rødekro er ved at blive miljøgodkendt og udbring-
ningsarealerne vil blive vurderet i den pågældende godkendelse.  
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Beliggenhed og planmæssige forhold 
Ændringerne af produktionen sker i de eksisterende produktionsanlæg.  
Gyllebeholderen og de 2 nye planlagre etableres nord for staldanlæggene og dermed i 
tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelsesarealer. 
 
Landskabelige værdier 
Ejendommen er godkendt til 144,13 DE svarende til 96 køer og 90 opdræt og ønskes 
ændret til kun at omfatte 245 opdræt svarende til 111,38 DE. 
 
Nuværende staldanlæg ændres til 200 opdræt: 
 

• Bygningen på 1.088 m2 er opbygget med en lille grå sokkel, røde mursten og med 
gardiner til naturlig ventilation i siderne. Taget er grå eternit. Bygningen er indret-
tet med spalteareal i den ene ende af bygningen og ombygges til ny sengestald 
med spalter og skrabeanlæg i gangareal (kanal, bagskyl eller ringkanal)  

• Bygningen på 303 m2 er sammenbygget med stuehuset med en lille mellembyg-
ning imellem. Bygningen er bygget i betonelementer og facaderne er hvidkalkede 
og med en trempel af grønne stålplader. Taget er lysegråt. Bygningen er med 3 
bokse med dybstrøelse. Der sker ingen ændring i husdyrholdet i denne stald. 

• Bygningen på 305 m2 har facader med grønne stålplader, men mod nord er faca-
den opbygget i røde mursten. Taget er med gråt eternit. Bygningen er med 3 fæl-
lesbokse med dybstrøelse. 

• Maskinhus er på 308 m2 og er med grønne stålplader på facaderne og med gråt 
eternittag. 

• Stuehuset er på 152 m2 og bygget i hvidkalkede facader og med røde taglsten 
som tag. 

 
Højeste bygningshøjde til kip er ca. 8 meter, mens taghældningen på driftsbygningerne 
er ca. 20°. 
 
Nord for nuværende maskinhus (ca. 20 meter) planlægges der opført 2 nye plansiloer på 
hhv. 9,5*50 meter og med 3 meter kørselsbredde imellem. 
 
Der er en eksisterende gyllebeholder på 700 m3. Gyllebeholderen er placeret ca. 20 me-
ter nord for nuværende kostald. Der ønskes bygget yderligere én gyllebeholder på 1.000 
m3 og placeres ca. 10 meter vest for eksisterende gyllebeholder. 
 
På ejendommen er der eksisterende læhegn nord og øst for maskinladen. Der er eksiste-
rende læhegn øst for stuehuset ud mod Havstedvej. Desuden er der et stort 8-10 meters 
læhegn syd for bygningerne. 
 
For at mindske det samlede anlægs visuelle indflydelse på det omkringliggende landskab 
stilles der desuden krav om beplantning nord for den nye gyllebeholder og planlagrene.
   
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde der ombygges. Ombygningen af stal-
den samt den reducerede produktion (svarende til en nedgang på ca. 57 DE), medfører 
ifølge beregningerne en reduktion i lugtgenerne for naboerne. Nærmeste nabo (uden 
landbrugspligt) ligger ca. 507 meter fra nuværende kostalden og den beregnede ge-
neafstand for lugt er 20,87 meter. Nærmeste samlede bebyggelse (Ravsted) ligger i en 
afstand af 975 meter, mens der ikke er byzone, sommerhusområde eller lokalplans ud-
pegede boligområder inden for 2.000 m fra produktionen. 
 
Ved transporter af dyr og foder kan der forekommer støv, men det vurderes, at det ikke 
giver gener udenfor husdyrbruget.  
Efter ændringen af staldanlæg til opdræt, nedlægges malkeanlægget, hvorefter støjkil-
derne vil blive reduceret til støj i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. Be-
driftens bidrag til trafikstøjen i området vil blive halveret efter omlægningen til opdræt. 
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Transporterne vurderes at være begrænset i forhold til den samlede trafikbelastning og 
væsentlig reduceret i forhold til nudriften.  
 
Transport til og fra ejendommen 
Omlægningen af driften for husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter re-
duceres fra ca. 555 til 287 årligt.  
 
Transporterne vil efter omlægningen foregå i dagtimer på hverdage.  
Idet al gylle og dybstrøelse afsættes til bedriften på Grenvej 1, er transporten af gylle 
reguleret under godkendelsen for denne bedrift.  
 
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, et fuglebeskyttelsesområde ved Tinglev Sø og Mose lig-
ger ca. 5,7 km SØ for anlægget. Der er et større engområde ca. 250 m øst for anlægget 
og en mose ca. 750 m øst for anlægget.  
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Nærmeste vandløb ligger ca. 175 meter nordvest for nuværende gyllebeholder. Det dre-
jer sig om Hvirlå. Efter byggeri af ny gyllebeholder bliver afstanden ca. 165 meter. 
Nærmeste sø ligger hhv. ca. 950 meter øst og ca. 950 meter vest for ejendommen. 
Der er ingen dræn inden for 15 meter fra driftsbygninger. 
Der hører ingen arealer til ejendommen, al husdyrgødning afsættes til Grenvej 1, 6230 
Rødekro, der drives under samme CVR nr. som Havstedvej 29. Der er indsat et lille areal 
på 0,26 ha i den elektroniske ansøgning, da ansøgningssystemet kræver et areal for at 
ansøgningen kan bruges og indsendes. Beregningerne er ubrugelige og er ikke vurderet i 
godkendelsen. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring af husdyrgødning, håndte-
ring af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det betyder, at udvidelsens 
virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som tilfredsstillende. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Med hensyn til BAT og staldsystemer så er der flere forskellige definitioner på, hvad BAT 
er. Med begrebet "bedst tilgængelig teknologi" menes den teknik, som mest effektivt 
giver et høj beskyttelsesniveau for miljøet som helhed og som samtidig er afvejet i for-
hold til fordele og økonomiske udgifter.  
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der svarer til 
referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion. 
Management: der udarbejdes bl.a. beredskabsplan, mark- og gødningsplaner. 
Foder: der udarbejdes foderplaner. 
Staldindretning: indsættelse af skraber i eksisterende stald. 
Forbrug af vand og energi: efter udvidelsen falder forbrug af vand og energi, da er ikke 
skal være malkekøer på husdyrbrug. 
Opbevaring af flydende husdyrgødning foregår i stabile beholdere, inspiceres visuelt en 
gang årligt og der er flydelag på beholderne. 
Udbringning af husdyrgødning sker ved, at der ikke tilføres husdyrgødning til marker, 
som er vandmættet, oversvømmet, frossent og snedækket 
Nødfremgangsmåde: der er udarbejdet en beredskabsplan til håndtering af ikke planlagte 
emissioner og hændelser. 
 
Alternative løsninger 
Ønsket om produktionsændringen er begrundet i behovet for tilpasning til strukturud-
viklingen i landbruget. Stigende priser på råvarer samt bortfald af tilskud medfører et 
behov for yderligere rationalisering og effektivisering, herunder øget specialisering og en 
større produktion. Udvidelsen er dermed baseret på, at bedriften fortsat skal være kon-
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kurrencedygtig, tidssvarende og fastholde beskæftigelsen. Såfremt der ikke opnås miljø-
godkendelse af den ønskede produktionsændring vil ansøger stå med en ejendom, der 
ikke er optimal for vedkommende. Det være sig økonomisk, men også med henblik på at 
Systematisere og optimere arbejdsrutiner. Det vil betyde, at ansøger på sigt vil være 
mindre motiveret for at investere i anlægget, hvilket kan betyde forringelser for miljøet 
og dyrevelfærd. En sådan nedslidnings-strategi vil på sigt kunne medføre, at ejendom-
men afhændes. Det vil betyde tab af arbejdspladser på ejendommen og i følgeindustrier-
ne samt bidrage til en yderligere affolkning af landdistrikterne. Med miljøgodkendelsen vil 
det for ansøger være muligt at opnå en større rationalisering i arbejdsgangen, hvilket vil 
medføre, at det daglige arbejde udføres på den mest optimale måde. Dette vil endvidere 
sikre, at ansøger får større mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, der kan 
være med til at aflaste ansøger i det daglige og sikre, at ansøger opnår mere tid til drifts-
ledelse, når der sker en aflastning i det mere manuelle arbejde. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg ved anvendelse af bedste 
tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter omlægningen 
kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne 
miljøgodkendelse overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte ændring af husdyr-
bruget Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov. 

1.3 Offentlighed  
Ansøgning om miljøgodkendelse har ikke været offentlig annonceret for at informere of-
fentligheden om ansøgningen og tidligt inddragelse i sagen, da det er en § 11. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev den 9. december 2009 orienteret om 
ansøgningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 31. juli 2010 sendt i hø-
ring hos ansøger, naboer og andre berørte, samt til andre, som har anmodet herom. Hø-
ringsberettigede er mærket med * i listen over klageberettigede i afsnit 13 Klagevejled-
ning. Der var en frist på 3 uger for § 11 til afgivelse af bemærkninger. 
 
Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden. 
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal- Bladet Budstikken 
onsdag den 29. september 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede per-
soner, organisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været inddraget i 
sagens behandling. Disse er listet i afsnit 13 Klagevejledning. 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
11, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug med senere ændringer til omlægningen af husdyrbruget på Havsted-
vej 29, 6372 Bylderup-Bov. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

 
• 210 årskvier (6-25 mdr.) 
• 19 årssmåkalve (0,5-6 mdr.) 
• 16 årssmåkalve (3-6 mdr.) 

 
alt sammen tung race svarende til 111,38 DE. 
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Miljøgodkendelsen meddeles også til etablering af: 
 

• en gyllebeholder på 1.000 m3 
• to plansiloer på hver 475 m2 (9,5 m x 50 m) 
• et befæstet areal ved plansiloerne på 370 m2. 
• en møddingsplads på 300 m2. 
• en fortank på 21 m3. 

 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatterbyggetilladelse eller andre til-
ladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Havsted-
vej 29, 6372 Bylderup-Bov. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 11, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om 

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

• overholder bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniak og lugt.  
• lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik 
• ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt 
• ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, arts-

fredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart 
op til husdyrbruget, og 

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier 
 
Den 27. september 2010 
 
 
 
Lene Kragh Møller    Tina Hjørne  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 82 35   Direkte 73 76 72 84 
lkmoe@aabenraa.dk   tlh@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. 7527, version 5, genereret og udskrevet 17. maj 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 
4. Gyllebeholder nr. 1.1.4 og møddingspladsen (1.1.5) skal opføres som det 

fremgår af bilag 1.1. 
5. Plansiloer og befæstet areal skal opføres som det fremgår af bilag 1.1. 
6. Til afskærmning af den nye gyllebeholder (1.1.4) på 1000 m3, den nye 

møddingsplads (1.1.5) og den nye ensilageplads skal der etableres og ved-
ligeholdes et tre-rækket læhegn umiddelbart nord for de nye anlæg. Læ-
hegnet skal bestå af egnstypiske træer og buske, som i løbet af 4-5 år gi-
ver en vedvarende og effektiv afskærmning. Beplantningen skal være af-
sluttet senest 6 måneder efter etablering af gyllebeholderen, møddings-
pladsen og ensilagepladsen. 

7. Det eksisterende læhegn syd for anlægget skal opretholdes og vedligehol-
des.  

8. Den nye gyllebeholder (1.1.4), møddingsplads (1.1.5) og den nye ensila-
geplads skal opføres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet 
i ansøgningen. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  

9. 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 10. 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, som gælder. 
 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 

Staldsystem 
(gulvsystem og 
udmugnings-
system) 

Vægt/ 
alder 

Sti-
pladser/ 
antal dyr 

DE 

1.1.1 årsopdræt Senge m. spalter  (6-25 mdr.) 185 89,37 

1.1.2 årssmå-
kalve 

Dybstrøelse  (0,5-6 mdr.) 
 

19 
 

5,21 
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årssmå-
kalve 
 
årsopdræt 

 (3-6 mdr.) 
 
(6-25 mdr.) 

16 
 

25 

4,72 
 

12,08 

I alt     111,38 

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

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

11. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrel-
se efter 2 år, og når besætningen er nået op på 111,38 (max) DE. 

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

13. I staldafsnit (1.1.2) med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet 
tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfla-
den. 

14. 185 stk. opdræt fra 6-25 mdr. skal være udegående minimum 6 måneder 
om året indenfor overførselsaftalens udbringningsarealer. 
 

Fodring 
15. Der skal udarbejdes foderplaner til opdræt 6 – 25 mdr., der sikrer at blan-

dingen altid er optimal. 
16. Der skal mindst udtages en foderprøve fra hvert af de mest anvendte ensi-

lagefodermidler. Foderplaner skal opbevares på husdyrbruget i mindste 5 
år og forevises på kommunens forlangende.  

17. Foderprøverne skal mindst analyseres for foderværdi og råprotein. Fra et 
enkelt slæt skal prøven endvidere analyseres for standardmineraler. Fo-
derprøverne skal analyseres af et analysefirma, der er autoriseret og ak-
krediteret til at udføre grovfoderanalyser.  

 
Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 

18. Kasseret ensilage fra ensilagepladser skal fjernes løbende og opbevares 
overdækket med plast eller lignende, så lugtgener og forurening af omgi-
velserne forhindres. 

19. Ensilage skal overdækkes med lufttæt materiale umiddelbart efter ilægning 
i siloen.  

20. Den nye ensilagesilo skal opføres efter landbrugets byggeblade. 
 
Rengøring af stalde 

21. Staldene skal rengøres og desinficeres minimum 1 gang om året. Dato for 
rengøring skal noteres i driftsjournalen, samtidig kontrolleres spalternes 
funktionsdygtighed. 

 
Energi- og vandforbrug 

22. Vask af stald skal foregå med højtryksrenser. 
23. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne 

dokumenteres i mindst 5 år. 
24. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 50.000 

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. 

25. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende skal minimum 
kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at det altid funge-
rer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.  
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26. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vand-
forbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.  

27. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 1.400 
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 

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

29. Overfladevand fra ensilagepladsen skal ledes til gyllebeholder. 
30. Hvis der etableres toilet i driftsbygningen skal der søges særskilt tilladelse 

ved kommunen ift. sanitære tilslutninger. 
 
Kemikalier og medicin mv. 

31. Gødningsstoffer, foderstoffer m.v., skal opbevares, således at de ikke kan 
ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer hvis der måt-
te ske udslip. 

32. Der må ikke være oplag af kemikalier og medicin på ejendommen. 
33. Der må ikke håndteres sprøjtemidler på ejendommen. 
34. Opbevaring af diesel-/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt 

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

35. Såfremt tanken er placeret mindre end 15 m fra regnvandsafløb, vandløb 
mm. skal tanken stilles i en spildbakke med opkant, der kan rumme tan-
kens indhold. Tanken placeres sådan, at regnvand ikke opsamles i spild-
bakken. 

36. 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. 

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

står risiko for forurening. 
 
Affald 

39. Døde dyr skal opbevares overdækket, hævet over jorden og på en fast 
plads. Fremgår af bilag 1.1. 

40. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 10.  
41. Der må ikke opbevares olieaffald på ejendommen. 

 
Driftsforstyrrelser og uheld 

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

43. 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 tilsynsmyndigheden Aabenraa Kommune, tlf.: 73 76 
76 76. 

44. Virksomhedens beredskabsplan skal opbevares på et kendt og tilgængeligt 
sted for alle medarbejderne. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, 
skal beredskabsplanen oversættes til et sprog de forstår. 

45. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Da-
toen for ajourføringen skal fremgå af planen. 
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2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 

46. Beholdere til husdyrgødning skal mindst en gang om året tømmes helt, og 
der skal ske indvendig og udvendig inspektion (om muligt) med henblik på 
reparation og vedligeholdelse. Inspektionen og evt. tiltag skal noteres i 
logbogen. 

47. Gyllen i gyllebeholderne må kun omrøres umiddelbart inden udbringning.  
48. Hvis en gyllebeholder tages ud af drift, skal den rengøres. Såfremt gyllebe-

holderen afmeldes beholderkontrol, skal den gøres uanvendelig inden 
førstkommende 1. januar. 

 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

49. Dybstrøelse skal opbevares på møddingsplads, der må ikke etableres 
markstak på ejendommen.  

 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

50. Håndtering af gylle skal foregå under konstant opsyn, både, når der pum-
pes mellem stald/fortank og gyllebeholder og mellem gyllebeholder og gyl-
levogn således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgi-
velserne. 

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt 

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

 
Fluer og skadedyr 

52. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum 
er i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyr-
laboratorium. 

 
Transport 

53. 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. 

54. 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 
55. Bidraget fra landbruget med adressen Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov 

bestemt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne 
land ikke overskride følgende værdier: 

 
 Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 

Lørdag kl. 07.00 - 14.00 
Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 

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

Alle dage 
kl. 22.00 – 07.00 

Det åbne land 55 45 40 
 
Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra landbruget, 
er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 
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Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer 
ved boliger. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det 
mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbi-
drag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar 
nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs og majs til siloanlæg eller 
til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse 
med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. 
 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes om-
råde, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i 
landbrugets støjbidrag. 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på 
lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, 
uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbru-
get. 
 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udfø-
res, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et 
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 

 
Lys 

56. Der skal være natsænkning af lyset i stalden (1.1.1) mellem kl. 23 og kl. 
06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. 

 
Ammoniak – generel reduktion 

57. Spaltearealet i den eksisterende stald (1.1.1) skal rengøres med spalte-
skraber/robotskraber mindst hver fjerde time.  

58. Mindst 85 % af dybstrøelsen skal udbringes direkte fra stald. 

2.6 Husdyrbrugets ophør 
59. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kon-

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

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

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

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

62. 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. 

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

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

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

66. Endagskontrol (EFK) skal foretages fire gange om året. I forbindelse med 
endagsfoderkontrollen skal der foretages beregning af indholdet af total 
råprotein, AAT og PBV. Resultatet af endagsfoderkontrollen skal opbevares 
på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. 

67. For indkøbte fodermidler skal følge- og indlægssedler opbevares på hus-
dyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er mindre end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 11, stk. 2 i 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af hus-
dyrbrug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa 
Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om æn-
dringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat 
og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i hen-
hold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger ind-
sendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal 
ammoniakemissionen reduceres med 25 %.  
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en ændring af det eksi-
sterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, der er 
beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk arbejds-
kraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Havsted-
vej 29, 6372 Bylderup-Bov med ejendoms nr. 5800014046. Ansøger ejer også bedriften 
Grenvej 1, 6230 Rødekro (ansøgning 7526) hvortil al husdyrgødning afsættes. Afstanden 
mellem de to ejendomme er ca. 5,5 km og de to ejendomme ikke er teknisk eller forure-
ningsmæssigt forbundet. Aabenraa Kommune har derfor vurderet at der ikke er teknisk 
og forureningsmæssigt samdrift mellem ejendommene. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 50632, og 
virksomhedens CVR nr. er 26613450. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
7527, version 5, genereret og udskrevet den 17. maj 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.  
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3.3 Gyldighed 
Der gives 2 år til at udnytte godkendelsen. Med ”udnyttet” menes, at det ansøgte byggeri 
er taget i brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produkti-
on. Den fulde årsproduktion behøver således ikke være udnyttet 2 år efter meddelelse af 
godkendelse. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være 
opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt 
eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil 27. september 2018.  
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

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

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

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

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

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

4.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv.  
Redegørelse 
Ejendommen Kurgård ligger i Aabenraa Kommune og er beliggende i landzone ca. 5,3 km 
syd for Bedsted, som er nærmeste byzone. Nærmeste nabobeboelse til ejendommen er 
Havstedvej 25, der er beliggende ca. 507 m sydvest for ejendommen. Nærmeste områ-
de, som er udlagt til boligområde (samlet bebyggelse, Ravsted) er beliggende ca. 975 
meter vest for ejendommen på Havstedvej. Afstandene er enten målt fra nærmeste 
stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldanlæg som beregnet i 
www.husdyrgodkendelse.dk. 
Gyllebeholderen og møddingspladsen opføres i tilknytning til det hidtidige bebyggelses-
areal. 

 
Produktionsbygningerne ligger forholdsvis isoleret i et relativt fladt terræn i et landbrugs-
område, og der er i forvejen en kvægbesætning på ejendommen.  
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Tabel 1 Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige byzone 

5,3 km 

Eksisterende byzone (Bedsted) 
beliggende nord for ejendom-
men. 

Der er ca. 5,4 km til planlagte 
arealer til byformål i Bedsted 

50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-
råde 

>2 km 
Ingen inden for en afstand af 

2.000 meter 50 m 

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

975 m 
4.01.b Ravsted, beliggende vest 
for ejendommen. Er nærmeste 
samlede bebyggelse. 

50 m  

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

>2 km 
Ingen inden for en afstand af 

2.000 meter. 50 m 

Nabobeboelse 507 m 

Nærmeste nabo uden landbrugs-
pligt er Havstedvej 25 sydvest 

for ejendommen. 

Nærmeste nabobeboelse med 
landbrugspligt er beliggende ca. 
200 meter mod syd (Havstedvej 

33) 

50 m 

Afstandene til kommuneplaner/lokalplaner fremgår af bilag 1.1 
 
Ejendommens placering er vurderet i forhold til følgende: 
 
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”. Omkring ejendommen er der flere mindre områder, der er udpeget som lavbundsa-
real, bl.a. 330 meter vest for ejendommen og 300 meter sydøst for ejendommen. Vedr. 
okkerklassificeringen af disse områder, så indgår disse område under klasse IV – Ingen 
risiko for okkerudledning. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Strandbeskyttelseslinje 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinje 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
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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. 
 
Tabel 2 Afstandskrav – placering af anlæg 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 

< 15 m 

Stuehuset er sammenbygget 
med en mellembygning, der 
fører videre til nuværende 
stald. Der sker ingen ændring i 
dyreholdet, der er nærmere 
end 15 m fra beboelsen. 

15 m 

Levnedsmiddelvirksomhed > 25 m  25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

> 50 m  50 m 

Enkelt vandindvindings-
anlæg 

200 m 

Der er en markboring øst for 
ejendommen på ejendommens 

arealer. 

DGU.Nr.: 159.798  

25 m 

Vandløb > 15 m 

Nærmeste vandløb ligger ca. 
175 meter nordvest for nuvæ-
rende gyllebeholder. Det drejer 
sig om Hvirlå. Efter byggeri af 
ny gyllebeholder bliver afstan-
den ca. 165 meter. 

15 m 

Dræn > 15 m Der er ingen dræn inden for 15 
meter fra driftsbygninger 

15 m 

Sø > 15 m 
Nærmeste sø ligger hhv. ca. 

950 meter øst og ca. 950 meter 
vest for ejendommen 

15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

> 15 m 

Afstanden vurderes til ca. 8 
meter til Havstedvej fra nuvæ-
rende maskinlade. Afstandskrav 
til nybyggeri, hhv. nye plansilo-
er og gyllebeholder er over-
holdt. 

15 m 

Naboskel > 30 m 

Afstanden vurderes til ca. 40 
meter fra nuværende staldbyg-
ning. Der er tale om et skel 
mod øst. Der bliver ca. 55 me-
ter til naboskel i forhold til ny 
plansilo og ca. 110 meter til ny 
gyllebeholder. 

30 m 

Afstandene fremgår af bilag 1.1 
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Ejendommen er således ikke beliggende indenfor bygge- og beskyttelseslinjer og produk-
tionsanlægget overholder § 6 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, vedrørende 
forbudszoner.  
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29a fastsat regler om, at der ikke 
må foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddi-
ger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortids-
minder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ændringen af driften samt etablering af gyllebeholder, 
møddingsplads og plansiloer overholder alle gældende afstandskrav. 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Ejendommen er pt. godkendt til 169,35 DE med køer og opdræt. Ejendommens besæt-
ning ønskes ændret til at udgøre opdræt svarende til 111,38 DE.  
 
Nuværende staldanlæg ændres til 245 opdræt. De 3 bygningskomplekser til dyr er på 
hhv. 1.088 m2 (ny løsdriftsstald 1.1.1.), 303 m2 (gl. kostald 1.1.2) og 305 m2 (dybstrøel-
sesbokse 1.1.3). 
 
Bygning 1.1.1 er opbygget med en lille grå sokkel, røde mursten og med gardiner til na-
turlig ventilation i siderne. Taget er grå eternit. Bygningen er indrettet med spalteareal i 
den ene ende af bygningen. 
 
Bygning 1.1.2 er sammenbygget med stuehuset med en lille mellembygning imellem. 
Bygningen er bygget i betonelementer og facaderne er hvidkalkede og med en trempel af 
grønne stålplader. Taget er lysegråt. bygningen er med 3 bokse med dybstrøelse. Dyre-
holdet holdes uændret i denne stald. 
 
Bygning 1.1.3 har facader med grønne stålplader, men mod nord er facaden opbygget i 
røde mursten. Taget er med gråt eternit. Bygningen er med 3 store fællesbokse med 
dybstrøelse. 
 
Maskinhus er på 308 m2 og er med grønne stålplader på facaderne og med gråt eternit-
tag. 
 
Stuehuset er på 152 m2 og bygget i hvidkalkede facader og med røde teglsten som tag. 
Højeste bygningshøjde til kip er ca. 8 meter. 
 
Taghældningen på driftsbygningerne er ca. 20°. 
 
Der planlægges opført 2 nye plansiloer på hhv. 9*50 meter og med 3 meter kørselsbred-
de imellem. Der er eksisterende beplantning syd og øst for anlægget. Placeringen af 
plansiloerne ønskes ca. 20 meter nord for nuværende maskinhus.  
 
Der er en eksisterende gyllebeholder på 700 m3. Gyllebeholderen er placeret ca. 20 me-
ter nord for nuværende kostald. Gyllebeholderen er i grå beton og højden er ca. 2 m over 
jorden. 
Der ønskes bygget yderligere én gyllebeholder på 1.000 m3 og placeres ca. 10 meter 
vest for eksisterende gyllebeholder. Gyllebeholderen bliver i grå beton og højden er ca. 2 
m over jorden. 
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På ejendommen er der eksisterende læhegn nord og øst for maskinladen. Der er eksiste-
rende læhegn øst for stuehuset ud mod Havstedvej. Desuden er der et stort 8-10 meters 
læhegn syd for bygningerne.  
 
Der er en udendørs lampe i gårdsplads monteret ved stuehus. Lampen tændes/slukkes 
manuelt. Desuden er der en lampe på sydsiden af staldanlægget. Lampen tæn-
des/slukkes manuelt, men til belysningen planlægges at påmontere bevægelsessensor. 
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Landskabelige værdier 
 
 Tabel 3 Materialevalg 

Bygning 
Grund-

plan 
ca. 

Byg-
nings-
højde 

ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

1.1.1 
Eksisterende 

kostald  
1.088 m2 8 m 20 º 

Røde mursten og gråt 
eternittag 

Kvier 

1.1.2 Ungdyrstald 303 m2 7 m 20 º 
Hvidkalket, grøn trim-

pel, gråt tag 
Småkal-
ve/kvier 

1.1.3 Dybstrøel-
sesbokse 

305 m2 7 m 20 º Røde mursten/grønne 
stålplader. Gråt tag. 

Småkalve 

       

 
Maskinhus 
og værksted 

308 m2  20 º 
Grønne stålplader, gråt 

tag 
Maskiner 

 
Gyllebehol-
der, eksiste-
rende 

 2,5 m  Grå beton  

 Gyllebehol-
der, ny 

 3 m  Grå beton  

 Plansiloer 950 m2     

 Lade 152 m2 7 m 20 º Hvidkalket, rødt tag Oplag 

 Stuehus  7 m 40 º  Hvidkalket, rødt tag  

 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde land-
skaber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Ejendommen ligger i et område udpeget som ”Uforstyrrede landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier  
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige naturarealer”, 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Naturområder”. 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Områder med naturinteresser” 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 10,5 km til det nærmeste udpegede § 7 areal, højmose ved Draved Skov og 
Kongens Mose vest for anlægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 5,7 km sydøst for ejen-
dommen. Området er EF-fuglebeskyttelsesområde nr. F62:Tinglev Sø og Mose, Ulvemose 
og Terkelsbøl mose. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 30 km østsydøst 
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for ejendommen. Området er EF-fuglebeskyttelsesområde nr. F64: Flensborg Fjord og 
Nybøl Nor, samt EF-habitatområde nr. H173: Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet 
omkring Als. 
  
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Nærmest § 3 område (beskyttet eng) er 
beliggende 250 m vest for bedriften. Der ligger desuden 4 beskyttede vandhuller indenfor 
1000 m fra anlægget, en beskyttet mose 750 m vest for anlægget og et beskyttet vand-
løb ca. 165 m nordvest for anlægget. 
 
Geologiske værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovrejsning 
uønsket pga. geologiske forhold”. 
 
Rekreative værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fritidsområ-
der”, ”Eksisterende sommerhusområder”, ”Nye sommerhusområder”, ”Arealudlæg til fe-
rie-fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til by-
formål”.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at 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.  

Ændringen i driften og etableringen af en ny gylletank samt 2 nye ensilagelagre 
vurderes ikke at ville forringe de landskabelige-, kulturhistoriske-, naturmæssi-
ge-, geologiske- eller rekreative værdier i området. 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Anvendelsen af det nuværende staldanlæg ændres, fra 96 køer og 90 opdræt til 245 op-
dræt (0,5 – 25 mdr.) 
Opdrættet leveres fra Grenvej 1, som drives under samme CVR-nr som Havstedvej 29. 
Når opdrættet når kælvningsalderen, flyttes de tilbage til Grenvej 1.  
Der opføres ny gyllebeholder på 1.000 m3, en ny møddingsplads på 300 m2 samt to nye 
plansiloer på hver 9,5 x50 m med 3 m kørselsbredde imellem og 10 m betonplads foran. 
 
Tabel 4 Dyreholdet 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder antal dyr DE 

1.1.1 Års kvier 
Sengestald 
m/spaltegulv 6 – 25 mdr. 46 22,22 

 Årskvier 
Sengestald 
m/spaltegulv 6 – 25 mdr. 139 67,15 

1.1.2 Årskvier  Dybstrøelse (hele 
arealet) 

6 – 25 mdr. 25 12,08 

 Årssmåkalve 
Dybstrøelse (hele 

arealet) 
3 - 6 mdr. 16 4,72 

1.1.3 Årssmåkalve 
Dybstrøelse (hele 

arealet) 
0,5 - 6 mdr. 19 5,21 

Sum     111,38 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det anførte husdyrhold kan etableres indenfor de eksi-
sterende bygninger og at der er kontinuitet i produktionen.   

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der svarer til 
referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion. 
Der er dog et enkelt, ikke ajourført BAT-byggeblad til malkekøer om præfabrikerede 
drænede gulve (Ma. St. 02) samt et BAT-blad om svovlsyrebehandling af kvæggylle (Ma. 
St. 01:ver 05-09). Desuden er der www.husdyrgodkendelse.dk’s beregninger. Der er 
ingen BAT-blade der direkte omhandler opdræt.  
 
Stald 1.1.1 
Stalden er en eksisterende sengebåsestald med spalter (kanaler, bagskyl eller ringkanal), 
med plads til 96 malkekøer. 
I ansøgt skal stalden rumme 185 opdræt (6 mdr. til kælvning). For at mindske ammoni-
akemissionen etableres der spalteskraber på gangarealerne i stalden. Gulvet skrabes rent 
hver 4. time. Dette reducerer ifølge FarmTest Kvæg nr. 21 ammoniakemissionen med 20 
% i forhold til referencestaldsystemet. Samtidig henvises til, at der ikke findes BAT –
blade for kvægopdræt. 
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Stalden er fra 1998 og forventes ikke renoveret de næste 15 – 20 år. 
 
Vurdering 
BAT opdræt kvæg 
På Miljøstyrelsens BAT-blad oversigt er der ingen BAT-blade for kvægopdræt.  
 
Aabenraa Kommunes udgangspunkt for BAT-staldteknologi i eksisterende staldanlæg til 
opdræt af kvæg er, at Kommunen ikke stiller krav om, at ammoniakemissionen fra stald-
systemet skal svare til emissionen fra præfabrikerede drænede gulve eller tilsvarende 
staldsystemer, grundet der ikke findes BAT-blade for disse dyretyper. 
 
Ifølge Miljøstyrelsen, så kan krav om BAT ikke fastsættes til en bestemt teknologi, men 
ud fra emissionskrav svarene til emissionen fra en given BAT-teknologi. Der er dermed 
metodefrihed til at opnå kravene. 
Med etablering af spalteskraber på gangarealet med spalter vurderer Aabenraa Kommu-
ne, at stalden lever op til Kommunens krav om BAT.  
 
Stald 1.1.2 
Staldafsnit med dybstrøelse til opdræt af kalve fra 3 - 6 mdr. Staldsystem med 
dybstrøelse til småkalve vurderes at være BAT, da det er i overensstemmelse med god 
landmandspraksis at holde småkalve i dybstrøelse med jævnlig strøelse. 
Staldafsnit med dybstrøelse med 25 kvier fra 6 - 25 mdr. Dybstrøelsen holdes tør med 
jævnlig strøelse og da der ikke findes BAT –blade for kvægopdræt vurderer ansøger at 
stalden lever op til BAT. 
Stalden er fra 1993 hvorfor den ikke forventes renoveret de næst 10 år. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med staldsystemet dybstrøelse til opdræt mellem 3 og 
6 mdr. lever staldafsnit med småkalve op til Aabenraa Kommunes niveau for BAT. 
Aabenraa Kommunes udgangspunkt for BAT-staldteknologi i eksisterende staldanlæg til 
opdræt af kvæg er, at Kommunen ikke stiller krav om, at ammoniakemissionen fra stald-
systemet skal svare til emissionen fra præfabrikerede drænede gulve eller tilsvarende 
staldsystemer, grundet der ikke findes BAT-blade for disse dyretyper. Aabenraa Kommu-
ne vurder derfor at staldafsnittet med kvier på dybstrøelse lever op til Kommunens krav 
om BAT. 
 
Stald 1.1.2 
Stald med dybstrøelse til opdræt af kalve fra 0,5 - 6 mdr. Staldsystem med dybstrøelse 
til småkalve vurderes at være BAT, da det er i overensstemmelse med god landmands-
praksis at holde småkalve i dybstrøelse med jævnlig strøelse. Stalden er fra 1975, men 
forventes ikke renoveret indenfor de næste 10 år. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med staldsystemet dybstrøelse til opdræt mellem 0,5 
og 6 mdr. lever stalden med småkalve op til Aabenraa Kommunes niveau for BAT. 
 
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi 
Forsuring 
Der installeres ikke forsuringsanlæg, idet der er tale om en eksisterende stald, hvor der 
er risiko for syrepåvirkning af gyllekanalernes beton. Samtidig er energiforbruget ved 
drift af et forsuringsanlæg opgjort til min. 20.000 kWh hvilket vurderes ikke at være pro-
portionalt i forhold til miljøgevinsten. Ifølge Miljøstyrelsens BAT-blad (Ma. St. 01:ver 05-
09) vil de samlede meromkostninger pr. kg N reduceret inkl. værdi af sparet N og S være 
på ca. 60 kr. med en besætningsstørrelse på 100 DE. Der er derfor ikke økonomisk pro-
portionalitet i at etablere gylleforsuring. Desuden er BAT-blad om forsuring beskrevet for 
malkekøer og ikke opdræt. 
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Gyllekøling 
I svinestalde er det muligt at opnå en ammoniakreducerende effekt ved installering af 
gyllekøling. Tilsvarende dokumentation findes ikke for kvægstalde og der er på nuværen-
de tidspunkt ikke udført forsøg i Danmark, der viser en effekt af gyllekøling i kvægstalde. 
Samtidig vil der ikke være behov for den producerede varme i bedriften. 
 
Der er i stalde med småkalve og opdræt valgt dybstrøelse grundet dyrevelfærd. 
Dybstrøelse vurderes at være BAT for dyretypen 
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer samlet set, at ejendommens staldteknologi lever op til Aa-
benraa Kommunes krav om anvendelse af BAT, da Aabenraa Kommune ikke har krav til 
BAT for kvægopdræt.  

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Alle staldanlæg er med naturlig ventilation. Bygning1.1.1 er med gardiner til naturlig 
ventilation i siderne. Dette er også gældende efter udvidelsen. Med naturlig ventilation er 
der sikret et stort luftskifte i stalden, hvilket betyder at staldgulvene er forholdsvis tørre. 
Det store luftskifte betyder samtidig en lavere koncentration af ammoniak og lugt i og 
udenfor stalden. Naturlig ventilation minimerer støjen og har intet energiforbrug.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at naturlig ventilation er den bedst mulige for dyrevelfærd, 
mindsket energiforbrug, samt støj- og lugt gener.  
Der er derfor ikke stillet vilkår til ventilation.  

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Ensilageprøver udtages til brug ved foderoptimering og der udarbejdes løbende foderpla-
ner således blandingen altid er optimeret 

5.3.2 BAT foder 

Redegørelse  
Det er forureningsforebyggende at gennemføre effektiv fodring til reduktion af udskillel-
sen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer modsvarer 
dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige. 
Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fod-
ring. 
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der svarer til 
referencedokument for bedste tilgængelige teknik (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- 
og svineproduktion. Foder til kvæg består af ca. 60 % hjemmeavlet grovfoder, hovedsa-
geligt majs og græs, samt indkøbt tilskudsfoder i form af færdigblandinger alene eller i 
kombination med forskellige råvarer som korn, roepiller m.m. Foderplanen afstemmes 
med en mineralblanding for at tilgodese kreaturernes behov for næringsstoffer. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer at ejendommen lever op til BAT foder, idet der udtages 
foderprøver af ensilagefodermidler og udarbejdes foderplan der sikrer optimal fodring af 
dyrene. Der er derfor stillet vilkår om, at der skal udarbejdes foderplaner og at der skal 
udtages foderprøver.   

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
Ifølge BREF er det BAT at føre journal over mængde af husdyrfoder og opstået spild  
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Ensilage vil fremover blive opbevaret i de to nye plansiloer, på hver 9,5 x 50 m med 3 m 
kørselsbredde imellem og 10 m betonplads foran. Det kan dog være nødvendigt, også 
fremover, at have markstakke til ensilageopbevaring. Oplag af løsvarer og sækkevarer 
opbevares i nuværende ungdyrstald. Kraftfoder opbevares i udendørs tårnsilo, der er 
placeret i hjørne af gårdsplads. Halm opbevares i maskinlade, der er placeret ca. 15 me-
ter øst for ungdyrstalden.  
Kasseret ensilage fra ensilagepladser vil blive fjernet løbende og opbevaret overdækket 
med plast eller lignende for at forhindre lugtgener. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ensilage opbevares og håndteres miljømæssigt forsvar-
ligt uden væsentlig risiko for miljøet og at foderhåndteringen sker i henhold til BAT. 

5.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
Spalter i den eksisterende ungdyrstald renholdes med robotskraber, der skal skrabe alle 
spalter mindst hver fjerde time. Kalvehytterne muges hyppigt og dybstrøelsen lægges på 
møddingsplads. 
Der holdes rent og ryddeligt omkring anlægget. Foder og gødningsrester fjernes og læg-
ges på møddingsplads. Gulve og gangarealer holdes rengjorte. 
Kalveboksene tømmes og desinficeres 1 gang om måneden. Boksene tømmes og rengø-
res løbende.  
Dybstrøelsesboksene til ungdyr udmuges 4 gange om året og rengøres.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at renholdelse af staldafsnittene er tilstrækkelig for over-
holdelse af gældende krav og retningslinjer med hensyn til rengøring. 

5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Energi 
Det samlede energiforbrug i ansøgt drift er forventede mængder. Den primære energikil-
de er elektricitet. Der anvendes primært el til rengøring med højtryksrenser og skrabero-
bot, gyllepumpning, foderhåndtering, hegning, belysning og anden teknik, herunder ven-
tilationsgardin, vandpumper, elpumpe til dieseltank osv. Der vil være et mindre elforbrug 
pga. at dyresammensætningen ændres fra at udgøre køer med opdræt til at udgøre op-
dræt alene. Dermed bruges ikke strøm til malkning og mælkekøling. 
Staldene er med naturlig ventilation i siderne og der er derfor ikke energiforbrug til dette. 
Der er etableret dagslysstyring på belysning i staldene. 
Til de nuværende udendørs belysninger planlægges at påmontere bevægelsessensorer. 
Pt. sker tænd og sluk manuelt. 
Stuehuset opvarmes ved staldvarme, der bruges derfor ikke fyringsolie eller anden ener-
gi til opvarmning. 
Logistikken i forbindelse med afhentning af foder til blandeanlæg, er indrettet så afstan-
den giver færrest mulige driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget. 
 
                Tabel 5 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug 75.000kWh 50.000 kWh 

Dieselolie til markbruget ca. 6.000 l ca. 6.000 l 
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  Tabel 6 Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. vandspild 3.290 m³ 1.240 m³ 

Vask af stald, iblødsætning 
m.v. 

 400 m³ 150 m³ 

Rengøring af markredskaber 10 m³ 10 m³ 

Sprøjtning, markbrug 0 m³ 0 m³ 

I alt vandforbrug 3.700 m³ 1.400 m³ 

 
Vandforbrug 
Ejendommen forsynes med vand fra Ravsted Vandværk. I produktionen anvendes vand 
til drikkevand til dyr og vask af stald. 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at 
undgå spild. Da dyreholdet mindskes og der ikke skal bruges vand til vask af malkeanlæg 
vil vandforbruget falde til under det halve.   
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at vand ikke er væsentligt anderledes end normtallene, 
men at det anslåede el-forbrug er væsentligt højere end normtallene. Det forventede 
forbrug af el, efter normtallene er således kun ca. 20.000 kwh. Der er stillet vilkår om 
registrering af elforbruget og om at der skal laves en handleplan for nedsættelse af elfor-
bruget, hvis det stiger med over 10 % Der er også stillet vilkår om registrering af vand-
forbrug hver måned og om, at der skal laves en handleplan for nedbringelse af vandfor-
bruget, hvis det stiger med over 10 % i forholdt til det anslåede i ansøgningen. 

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

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.  
 
Redegørelse 
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-
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. 
  
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer at ejendommen lever op til BAT for vandforbrug idet ren-
gøring af staldanlæg sker med højtryksrenser, drikkevandsanlægget undersøges jævnligt 
for lækager og vandforbruget registreres hver måned. 
Aabenraa Kommune vurderer at ejendommen lever op til BAT for energiforbrug ved at 
der kun anvendes naturlig ventilation og lyskilder udskiftes til energibesparende.  
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5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Spildevand fra produktionen omfatter vaskevand fra rengøring i stalde, drikkevandsspild 
og overfladevand fra ensilageplads, befæstet areal, møddingsplads og vaskeplads.  
Befæstet areal omkring bygninger er ca. 324 m2 (18*18 meter). Dette areal ligger øst for 
malkestalden. Alt vandet herfra (324 m2 * 0,7 m3/m2 = 227 m3) føres hen til en opsam-
lingsbrønd på betonpladsen og pumpes til eksisterende gyllebeholder. 
Pt. ligger alt ensilage i markstakke. Der planlægges opført 2 nye plansiloer på hhv. 9*50 
meter og med 3 meter kørselsbredde imellem. Desuden ønskes lidt betonplads syd for ny 
plansiloer og i størrelsen 21* 10 meter. Dette giver 1.260 m2 * 0,7 m3/m2 = 882 m3 
vand, der tilledes gyllebeholder.  
 
Der er sanitært spildevand fra stuehuset, men der er pt. ingen toiletter i driftsbygninger-
ne, men dette planlægges etableret. Toilet og bad vil så blive tilsluttet eksisterende sep-
tiktank, der har godkendt nedsivningsanlæg. 
 
Tagvand fra bygninger bliver tilledt godkendt nedsivningsanlæg 
 
Tabel 7 Spildevand 

Spildevandsty-
per 

m³ /år 
før udvi-

delse 

m³ /år 
efter ud-
videlse 

Afledes til 
Rense-

foranstaltning 

Rengøringsvand, 
drikkevandsspild 
mv. 

150 m³ 150 m³ Gyllebeholder Ingen 

Malkerumsvand 250 m³ 0 m³ Gyllebeholder Ingen 

Vaskeplads, va-
skevand 

 10 m³  10m³ Gyllebeholder Ingen 

Tagvand  m³ m³ 
Nedsivningsan-

læg  

Ensilageplads, 
befæstede arealer  227m³ 882 m³ Gyllebeholder Ingen 

Møddingsplads   0 m³ 210 m³ Gyllebeholder Ingen 

Sanitært spilde-
vand fra stuehus  150 m³ 150 m³ 

Septiktank med 
nedsivningsan-

læg 

Septiktank med 
nedsivningsan-

læg 

Afløbsforholdene fremgår af bilag 1.2.  
 
Bortledning af spilde- og overfladevand skal i øvrigt foregå efter Aabenraa Kommunes 
gældende regulativer og anvisninger. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at spildevandshåndteringen ikke vil medføre gener for 
miljøet.  
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5.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
 
Tabel 8 Kemikalier og medicin 
Type Opbevaringssted Maksimalt oplagret mængde 
Pesticider Maskinstation  
Vaskemidler (f.eks. 
vaske-/rengørings-
/desinfektionsmidler)  

Anden ejendom 
(Grenvej 1) 

 

Smøreolie og fedtpro-
dukter 

Anden ejendom 
(Grenvej 1) 

 

Handelsgødning Anden ejendom 
(Grenvej 1) 

 

Medicin Anden ejendom 
(Grenvej 1) 

 

 
Der er ikke tilknyttet arealer til dette anlæg, påfyldning af sprøjte sker manuelt og under 
overvågning ved tredje mand, der står for sprøjtningen. 
Rengøring af sprøjte sker i marken med skyllevand og foretages af tredje mand. Pestici-
der opbevares ved tredje mand, hvorfor der ikke opbevares pesticider på ejendommen. 
Kemikalier (desinfektions- og rengøringsmidler) opbevares i separat rum på anden ejen-
dom (Grenvej 1). 
Opbevaring af spildolie sker på anden ejendom (Grenvej 1). 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommunen vurderer, at kemikalier og medicin bliver håndteret på tilfredsstil-
lende vis, idet der er stillet vilkår til, at der ikke må opbevares kemikalier og medicin på 
ejendommen og at der ikke må håndteres sprøjtemidler på ejendommen. 

5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
Erhvervsaffald afhentes af Henning Sejr, der er vognmand fra Fogderup. Der sker af-
hentning hver 14. dag og containeren er på ca. 1,2 m3. Andet affald kommer til dagreno-
vation. Der er 2 containere hertil: En til husholdningsaffald, der er på 90 liter, hvor af-
hentning sker hver 14. dag. En til glas/dåser og aviser/pap, der er på ca. 90 liter, der 
afhentes hver 14. dag. 
 
Affald opbevares og bortskaffes efter kommunens regulativer. 
Al olieaffald opbevares på anden ejendom (Grenvej 1, 6230 Rødekro) og her afhentes 
olieaffaldet af Gunnar Lund, Olieservice A/S i Esbjerg. Firmaet foretager indsamling og 
behandling af spildolie. 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber.  
 
Tabel 9 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald sorteres i 
separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere skal kunne dokumenteres over-
for Kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid ske efter Kommunens 
regulativer. 
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Tabel 9 Affald 
Affaldstype Opbevaringssted Mængder pr. år EAK-kode 
Farligt affald    
Spildolie Værksted Grenvej 1 - 13.02.08 
Olietromle Værksted Grenvej 1 - 15.01.04 
Olie- og brændstof-
filtre 

Værksted Grenvej - 16.01.07 

Blyakkumulatorer - 0 16.06.01 
Rester af bekæm-
pelsesmidler 

Sprøjtearbejde foreta-
ges ikke selv. 0 02.01.05 

Spraydåser Værksted Grenvej Få 16.05.04 
Kanyler i særlig be-
holder 

Grenvej 1 - 18.02.02 

Tørbatterier – NiCd Grenvej 1 - 20.01.33 
Tørbatterier – Kvik-
sølv Grenvej 1 - 20.01.33 

Lysstofrør og elspa-
repærer Grenvej 1 - 20.01.21 

Tomme medicinglas  Grenvej 1 - 
Afhængig af 
indhold / 
15.01.07 

Andet affald:    
Tom emballage (pa-
pir/pap) 

Placeringen endnu 
ikke fastlagt 

 15.01.01 

Tom emballage 
(plast) 

Placeringen endnu 
ikke fastlagt 

 15.01.02 

Bigbags af PE-plast - 0 15.01.02 
Europaller og én-
gangspaller af træ - 0 15.01.03 

Overdækningsplast 
Placeringen endnu 
ikke fastlagt  02.01.04 

Jern og metal   02.01.10 

Diverse brændbart  Placeringen endnu 
ikke fastlagt 

 Afhængig af 
indhold 

Pap 
Placeringen endnu 
ikke fastlagt 

 20.01.01 

Papir 
Placeringen endnu 
ikke fastlagt 

 20.01.01 

Glas Grenvej 1 - 20.01.02 
Døde dyr Ved ny møddingsplads - 01.01.02 
Mængden af affald er ikke muligt at opgøre p.t. 
 
Ved transport af affald skal transportør (ansøger eller andre) sikre at transporten sker på 
en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at den ikke er til gene eller fare 
for omgivelserne. 
 
Døde dyr er placeret hævet fra jorden og overdækket syd for staldbygning. 
Placering er ca. 30 meter syd for staldbygning og ca. 20 meter fra Havstedvej. 
Afhentning sker efter behov og med dags varsel af DAKA. 
 
Placerings af døde dyr fremgår af bilag 1.1 
 
Alt affald skal opbevares, håndteres og bortskaffes efter Aabenraa Kommunes regulati-
ver. 
Der skal i henhold til gældende regler ske registrering af affald på stamkort. Reglerne  
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at affaldshåndtering ikke vil medføre gener for miljøet. 

5.9.2 BAT affald 

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

5.10 Olie 
Redegørelse 
Dieselolie opbevares i en 1.500 liters tank i den ene ende af ungdyrstalden. Denne er 
placeret på beton med kant rundt om. 
Opbevaring af diesel står overdækket på fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, 
og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 
Tankning af diesel sker på en plads med fast og tæt bund, således at der ikke er mulig-
hed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e), samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 
Tabel 10 Olietanke 

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til 
dieselolie 

Aktiv 
Indendørs, i 
ungdyrstald 

200 l 1986 357733  

Placeringen af bedriftens olietanke fremgår af bilag 1.2 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af olieprodukter er i orden, og at der ikke 
er risiko for forurening af jord, kloak, overfladevand og grundvand. 

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Mulige uheld: 
Uheld ved pumpning af gylle. 
Overløb ved påfyldning af dieseltank. 
Overløb ved påfyldning af traktor fra dieseltank 
Tiltag mod uheld: 
Pumpning af gylle fra gyllebeholder sker under opsyn. 
Der er etableret overfyldsalarm på dieseltank og påfyldning sker under opsyn. 
Påfyldning af marksprøjte sker ved tredje mand, hvorfor der ikke kan ske uheld på ejen-
dommen. 
Opsyn minimerer konsekvenserne ved håndtering af gylle og dieselolie. 
I tilfælde af uheld ved gyllepumpning, afhængig af mængde, etableres jordvold som sik-
rer mod afstrømning samt slamsuger rekvireres. 
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Evt. spild af diesel opsamles. 
Der er udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver hvordan medarbejdere og ejer skal 
handle i tilfælde af en række kritiske situationer: 
Brand 
Udslip af gylle ved pumpning, defekte rørforbindelser, brud på gyllebeholder ved påkørsel 
eller materialetræthed, ved sabotage m.v. 
Udslip og spild af kemikalier eller olie 
 
Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabs-
planen. 

 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks at 
anmelde dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsyns-
myndigheden, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 
Beredskabsplanen for husdyrbruget fremgår af bilag 1.3 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med beredskabsplanen er gjort tilstrækkeligt for at 
forhindre uheld og udslip. Kommunen finder, at det bør sikres ved vilkår, at der til sta-
dighed forefindes en opdateret beredskabsplan for ejendommen. Der stilles derfor vilkår 
om dette, og at beredskabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 
 
Kommunen finder endvidere, at det ved vilkår bør sikres mod forurening fra oplag af olier 
og kemikalier. Der stilles derfor vilkår om, at olier og kemikalier skal opbevares således, 
at væsker ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der 
måtte ske udslip. 

5.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

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

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
Der produceres 1199 tons gylle om året. Desuden tilledes der 2249 m3 overfladevand fra 
ensilageplads og møddingsplads til gyllebeholderen.  
Flydende husdyrgødning opbevares i godkendte gyllebeholdere, kanaler under stald samt 
fortank. Der er i nudrift 1 gyllebeholder (1.1.3) på ejendommen. I ansøgt etableres der 
en gyllebeholder (1.1.4), samt en ny fortank på 21 m3. De 2 gyllebeholdere kan rumme 
henholdsvis: 750 m3 (1.1.3) og 1000 m3 (1.1.4). I kanaler under stalden er der kapacitet 
til 583 m3. Gyllen pumpes fra stalden til gyllebeholder via ned gravede trykledninger. 
 
Der produceres dybstrøelse i stald 1.1.2, fra 25 opdræt (6 – 25 mdr.), 19 småkalve (0 – 
6 mdr.) og 16 småkalve (3 – 6 mdr.). I alt produceres der årligt 212 tons dybstrøelse, 
hvilket svarer til ca. 360 m3. Dybstrøelse fra småkalve og kvier muges ud ca. 4. gange 
om året. 85 % af dybstrøelse bringes direkte ud til marken og pløjes ned. 
 
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 11 Produceret husdyrgødning 

Dyretype Gødningstype 

Mængde 

 Efter 

Flydende Fast 

Kvier 185 stk Flydende 1199 tons  

Småkalve 35 stk Dybstrøelse  66 tons 

Kvier 25 stk Dybstrøelse  146 tons 

Sum  1199 tons 212 tons 

Mængder og typer af husdyrgødning fremgår af bilag 1.4 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er sammenhæng mellem den producerede mængde 
husdyrgødning og den mængde der fraføres til gylleaftaler, samt at den beskrevne pro-
duktion af husdyrgødning svarer til antallet af dyr, og at håndteringen følger de generelle 
regler. 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Flydende husdyrgødning opbevares i gyllebeholdere, kanaler under stald samt fortank. 
Tankene tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse.  
Tankene er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tankene 
hvert 10 år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder.  
Der er normalvist ikke problemer med etablering af flydelag på kvæggylle. Gyllen er kon-
stant overdækket med et tæt og stabilt flydelag. Flydelaget kontrolleres jævnligt, hvilket 
sikrer at der altid er minimal emission af ammoniak.  
Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Senest 14 dage efter omrøring/udkørsel 
kontrolleres det, at der er etableret flydelag. 
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Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til 
gældende krav. 
Kontakten til gyllepumpen er etableret således, det ikke er muligt for uvedkommende 
eller ved uheld at aktivere pumpen. 
Eldrevne pumper skal afbrydes ved hovedtavlen, når de ikke anvendes og ikke er under 
opsyn. Afbryderen skal aflåses eller opbevares under aflåste forhold. 
Der er ingen elektriske pumper monteret på gyllebeholdere. Der anvendes en gyllevogn 
påmonteret en sugekran ved påfyldning af gyllevogn fra gyllebeholder. 
 
Den samlede opbevaringskapacitet på Havstedvej 29 er på 2283 m3, og den samlede 
produktion af gylle og overfladevand til gyllebeholder er 2248,8 m3. Der er dermed opbe-
varingskapacitet til 12,2 måneder. 
Ifølge de generelle regler er der krav om tilstrækkelig opbevaringskapacitet, som normalt 
svarer til mindst 9 måneders tilførsel. Med 12,2 måneders opbevaringskapacitet er krav 
til tilstrækkelig opbevaringskapacitet opfyldt. 
 
Fravalg: Der er ikke etableret fast overdækning på gylletanke. Med kvæggylle er det al-
mindeligvis ikke problematisk at etablere et godt flydelag, og der er derfor begrænset 
effekt ved at etablere fast overdækning.  
 
Tabel 12 Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-
anlæg 

Fabrikat 
Opført 

år 
Over-

dækning 
%     
før 

% 
efter 

Gyllebeholder 
(1.1.3) 700  Agri 1990 nej 100 41 

Gyllebeholder 
(1.1.4) 

1000   ny nej 0 59 

Gyllekanaler 583       

I alt 2283     100 100 

Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.4 
 
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 opbevaringskapacitet nok på ejen-
dommen. 

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. 
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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.  
Gyllen er konstant overdækket med et tæt og stabilt flydelag. Flydelaget kontrolleres 
jævnligt, hvilket sikrer at der altid er minimal emission af ammoniak.  
Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Senest 14 dage efter omrøring/udkørsel 
kontrolleres det, at der er etableret flydelag. 
Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til 
gældende krav. 
Fravalg: Der er ikke etableret fast overdækning på gylletanke. Med kvæggylle er det al-
mindeligvis ikke problematisk at etablere et godt flydelag, og der er derfor begrænset 
effekt ved at etablere fast overdækning. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med det beskrevne anvendes BAT i forhold til opbe-
varing af flydende husdyrgødning. 

6.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
Redegørelse 
For gødningsstakke, der altid anbringes samme sted, enten i anlægget eller på marken, 
må det anses for BAT at anvende et tæt betongulv med et opsamlingssystem og en be-
holder til afstrømningsvæske.  
For midlertidige gødningsstakke på marken er det BAT at anbringe stakkene væk fra føl-
somme receptorer, såsom naboer, samt vandløb (inkl. markdræn), som afstrømningsvæ-
ske kan løbe ned i. 
 
I ansøgt drift opbevares dybstrøelsen på den nye møddingsplads med fast tæt bund med 
afløb til gyllebeholder. Hvis der ikke er daglig tilførsel af husdyrgødning overdækkes 
dybstrøelsen med plast eller kompostdug. 
Der produceres årligt 212 tons dybstrøelse, hvilket svarer til ca. 360 m3. Møddingsplad-
sen er på 300 m2 med en beregnet kapacitet på 450 m3.  Der er dermed opbevaringska-
pacitet til dybstrøelse på over ét år.   
 
Tabel 13 Opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Anlæg 
Kapaci-
tet i m³ 

Afløb til 
Opførel-

sesår 
Over-

dækning 
%     
før 

% 
efter 

Møddingsplads 
(1.1.5) 450 gyllebeholder ny  0 100 

Markstak     100 0 

I alt 450    100 100 

 
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. Der er desuden stillet vilkår om, at al dybstrøelse, der ikke køres direkte ud og plø-
jes ned, opbevares på møddingsplads. 

6.4 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.4.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er ingen pumpe på beholderne og indløbet er dykket. Pumpning af gylle fra fortank 
til gyllebeholder sker ved traktordrevet pumpe og under opsyn. Det tjekkes løbende, om 
der er plads i beholderen. Der er stillet vilkår om, at overpumpning af gylle skal foregår 
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under opsyn. Der er desuden stillet vilkår om, at håndtering af gylle skal foregå under 
konstant opsyn, både når der pumpes mellem stald/ fortank og gyllebeholder og mellem 
gyllebeholder og gyllevogn således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til 
omgivelserne. 
Da der ikke er udbringningsarealer tilknyttet denne ansøgning, er der ikke beskrevet ud-
bringning af husdyrgødning. 

6.4.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

 
Vurdering: 
Aabenraa Kommune vurderer, at med den beskrevne teknik og de stillede vilkår, anven-
des der BAT for håndtering af husdyrgødning. 
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 
Redegørelse 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbruget omfattet af husdyrbrugslovens § 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 de gennemsnitafstande. Lugtgeneafstandene er beregnet som fuld 
besætning, hvor alle de eksisterende og nye staldeafsnit indgår i beregningerne. 
 
Tabel 14 Resultat af lugtberegning fra it-ansøgning 
Område-
type  

Bereg-
nings 
model 

Ukorrige-
ret ge-
neafstand 

Korrigeret 
ge-
neafstand 

Ge-
neafstand, 
nudrift 

Vægtet 
gennemsnitsaf-
stand 

Genekriterie 
overholdt? 

Byzone  Ny 66,01 m    Genekriterie over-
holdt. Ingen 
nabobeboel-
ser/byzone inden-
for 
1,2 gange ge-
neafstand. 

Samlet 
bebyggelse Ny 37,11 m    

Genekriterie over-
holdt. Ingen 
nabobeboel-
ser/byzone inden-
for 
1,2 gange ge-
neafstand. 

Enkelt 
bolig Ny 20,87 m    

Genekriterie over-
holdt. Ingen 
nabobeboel-
ser/byzone inden-
for 
1,2 gange ge-
neafstand. 

* De tomme felter i tabellen betyder, at geneafstaden er større end 1,2 x geneafstanden og er ikke 
opgivet i tabellen fra ansøgningsskemaet. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt. 
 
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 er 
der sikret et stort luftskifte i stalden, hvilket betyder at staldgulvene er forholdsvis 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 dyrene er udegående, bliver husdyrproduktionen i de pågældende måneder 
ikke medregnet i lugt- og ammoniakemissionen. Ifølge ansøgningen er der 185 stk op-
dræt i alderen 6 – 25 mdr. der er udegående i 6 mdr. om året indenfor overførselsafta-
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lens udbringningsareal. Der er derfor stille vilkår om, at opdræt og andre udegående dyr, 
er udegående i de anførte perioder. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Da gyllebeholderne har tæt flydelag og dykket indløb, forventes der kun lugtbidrag fra 
disse i forbindelse med omrøring og tømning i forbindelse med udbringning. 
Da der ikke er tilknyttet udbringningsarealer til denne godkendelse, er der ikke taget 
stilling til lugt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.  
 
Markstakke af ensilage og kompost  
Lugtgener søges nedbragt gennem jævnlig rengøring i og omkring ensilagesiloer. Kasse-
ret ensilage fra ensilagepladser eller –siloer vil blive fjernet løbende og opbevaret over-
dækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer at godkendelsen ikke vil medføre øgede lugtgener for na-
boejendomme, da nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, samlede bebyggelse og 
byzone ligger udenfor den beregnede geneafstand. Samtidig reduceres anlæggets lugtbi-
drag i forhold til nudriften. Således er geneafstandene 2,4 gange mindre i ansøgt end i 
nudrift (se tabel 16). Det vurderes derfor, at ejendommens lokaliseringsforhold er til-
fredsstillende for et landbrug af denne størrelse. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt 
der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nød-
vendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og/eller be-
handling af staldlugtemissionen, således at lugten uden for ejendommen formindskes.  

7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
I varme perioder vil fluer kunne forekomme. Klækning af fluelarver er temperaturafhæn-
gig og sker især i gødningsmåtten hos småkalve samt i efterladte foderrester. God gød-
ningshåndtering og en generel god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderre-
ster sikrer, at der kun er minimalt med fluer. I dybstrøelsesarealerne benyttes actilith 
prosanex til bekæmpelse af fluegener 
Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af 
skadedyr (rotter mv.) 
Der forefindes en kommunal foranstaltning til rotter, samt privat foranstaltning (Morta-
lin). 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de beskrevne foranstaltninger sikrer at skadedyr be-
kæmpes effektivt.  

7.3 Transport  
Redegørelse 
Til- og frakørsel sker ad Havstedvej og gennem Ravsted by. Transporterne sker typisk i 
tidsrummet 07.00-18.00 på hverdage og mellem 07.00 – 14.00 på lørdage.  
 
Tabel 15 Transporter 

Transporter 

Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  

 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 
transport 

Trans-
port-
middel 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 
transport 

Trans-
port-
middel 

Foder 18  Lastbil 12  Lastbil 

Halm 15  Traktor 15  Traktor 
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Grovfoder 116 40 m3 Traktor 60 40 m3 Traktor 

Sækkevare, 
samt bigbags 

10  Lastbil 5  Lastbil 

Dieselolie 3  Lastbil 3  Lastbil 

Flytning af dyr 52  Traktor 52  Traktor 

Afhentning af 
mælk 

182  Lastbil 0  Lastbil 

Afhentning af 
døde dyr 12  Lastbil 12  Lastbil 

Husdyrgødning 135 25 m3 Traktor 116 25 m3 Traktor 

Affald, erhverv 12   12   

Transporter i 
alt 555   287   

Interne transportveje fremgår af bilag 1.2.  
 
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. Ansøger opfor-
dres til kun at transportere gylle gennem Ravsted by på hverdage i tidsrummet kl. 8.00-
18.00. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ændringen i dyreholdet vil medføre uændrede eller re-
ducerede gener for de omboende, i forhold til støv og støj fra transport, da antallet af 
transporter falder fra 555 til 287 årlige transporter. 

7.4 Støj 
Redegørelse 
I ansøgte produktion vil der forekomme periodisk støj fra højtryksrenser i gl. malkestald, 
blanding af foder ved ensilageplads samt intern (kørsel til og fra ensilagesiloerne) og eks-
tern transport.  

• Højtryksrenseren vil være i drift ca. 1 gang om ugen i dagtimerne 
• Blanding af foder i dagtimerne. 

• Transporterne vil foregå på hverdage i dagstimerne. 

Støj fra bedriften vil desuden udgøres af periodisk støj ved kørsel ved levering og afhent-
ning af kvæg og transport af gylle. 
 
I forbindelse med omlægningen af driften til opdræt vil følgende nuværende støjkilder 
forsvinde: 
 

• Der er pt. en vakuumpumpe til malkeanlægget. Vakuumpumpen står udendørs. 
Efter ændringen af staldanlæg til opdræt, så nedlægges malkeanlægget. 

 
• Der forefindes pt. lidt støj fra køling af mælketank, der er placeret ½ indendørs og 

½ udendørs. Efter ændringen af staldanlæg til opdræt, så nedlægges malkean-
lægget. 

 
Virksomhedens bidrag til trafikstøjen i området vurderes at være begrænset i forhold til 
den samlede trafikbelastning og halveres i forhold til nudrift. 
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Tabel 16 Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Foderblanding Udendørs ved ensilagesilo 7.00 – 18.00 

Pumpning af gylle Ved gyllebeholder 7.00 – 18.00 

Højtryksrenser I gl. malkestald 7.00 – 18.00 

Lastbiler m.v. Vejanlæg 7.00 – 18.00 

 
Vurdering 
Beliggenheden af landbruget Havstedvej 29, 6372 Bylderup-Bov 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgen-
de i afsnittet 7.1 Landbrug: 
 
7.1 Landbrug 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, 
miljø, landskab og kulturhistoriske interesser 
at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistorie. 
 
I afsnittet 6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter er anført følgende: 
 
6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at forebygge og begrænse forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder 
og trafik. 
 
Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i 
bymønsteret. 
De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. 
Landbruget Havstedvej 29, 6372 Bylderup Bov er beliggende i Det åbne land, Vest og har 
arealer beliggende i det samme område. 
Kommuneplanen fastsætter for dette område 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 Havstedvej 29, 6372 Bylderup Bov er beliggen-
de i Det åbne land, Vest. 
Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse vil væ-
re uden betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, eksempelvis 
boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer, landsbyer, da afstanden 
til områderne er stor. 
Eksempelvis er afstanden til lokalbyen Ravsted (med de nærmeste kommuneplanområ-
der 4.4.002.B og 4.4.004.D) større end ca. 950 meter. 
 
Driftsarealer hørende til landbruget er ikke beliggende i nærheden af planlagte områder. 
Afstanden fra driftsarealer til planlagte områder i landsbyen Ravsted er større end ca. 
950 meter. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at aktiviteter på ejendommen ikke forventes at 
give væsentlige problemer med støj for de omkringboende, idet kompressor til 
malkeanlæg fjernes og antallet af transporter falder. Der er stillet vilkår med 
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maksimale støjgrænser og der henvises  til god landmandspraksis, at al støjende 
aktiviteter planlægges og udføres, således at omgivelserne påvirkes mindst mu-
ligt.  

7.5 Støv 
Redegørelse 
Der vil i forbindelse med ændringen af driften på ejendommen ske en reduktion i 
antallet af transporter og der forventes derfor færre støvgener end ved nudrift. 
Det forventes ikke, at driften på ejendommen vil resultere i væsentlige støvge-
ner for de omkringboende.   

Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at aktiviteter på ejendommen ikke forventes at 
give væsentlige støvproblemer. Dog henvises der til god landmandspraksis, at al 
transport til og fra bedriften skal, for at begrænse støvgener, foregå ved hen-
synsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også 
levering og udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt. 

7.6 Lys 
Redegørelse 
Der er lys i staldene døgnet rundt, dog med reduceret mængde om natten (natsænk-
ning). 
 
Som udgangspunkt vil der ikke være belysning udenfor bygningerne om natten.  
Der er en udendørs lampe i gårdsplads monteret ved stuehus. Lampen tæn-
des/slukkes manuelt. Der er desuden en lampe på sydsiden af staldanlægget. 
Lampen tændes/slukkes manuelt, men til belysningen planlægges at påmontere 
bevægelsessensor. 
  
Der er et eksisterende læhegn syd for bedriften, der afskærmer lyset yderligere i forhold 
til de nærmeste naboer og til Ravsted by. Der er stillet vilkår om, at dette læhegn skal 
opretholdes og vedligeholdes. 
 
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 %.  

Den tid hvor dyrene er udegående, bliver husdyrproduktionen i de pågældende måneder 
ikke medregnet i lugt- og ammoniakemissionen. Der er derfor stille vilkår om, at opdræt 
og andre udegående dyr, er udegående i de anførte perioder. I nudriften er der udegåen-
de dyr, svarende til at ca. 54 DE. I ansøgt er 185 kvier 6 – 25 mdr. udegående i 6 mdr. 
svarende til at i alt ca. 44 DE er udegående. Aabenraa Kommune vurderer at andelen af 
udegående dyr ikke er brugt som virkemiddel.   

Kravet om 20 % reduktion af NH3 tab fra stald og lager er opfyldt ved at der etableres 
skrabe-anlæg på alle gangarealer med spalter i stald 1.1.1, samt ved at 85 % af 
dybstrøelsen udbringes direkte fra stalden til udbringningsarealet og pløjes ned. 
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Tabel 17. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøg-
ningssystemet 

 
 
Det fremgår af tabellen, at det generelle krav om reduktion af ammoniak fra stald og 
lager er opfyldt, og at ammoniakemissionen bliver reduceret med 5 kg N/år mere end det 
generelle krav om 20 % reduktion af ammoniak fra stald og lager. 
 
Vilkår om skrabning af spalterne og om direkte udbringning af 85 % af dybstrøelsen er 
blevet stillet i afsnit 2.5.  
 
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 Havstedvej 29 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast gød-
ning), som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.), der ved 
uhensigtsmæssig behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet. 
 
På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udslip af 
luftbåren kvælstof (ammoniakfordampning). 
 
Som en følge af bekendtgørelsens (bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyr-
brug) beskyttelsesniveauer gælder for ammoniak et generelt reduktionskrav for godken-
delsespligtige husdyrbrug. Det indebærer, at der i forbindelse med alle miljøgodkendelser 
er fastsat et generelt standardkrav til reduktion af ammoniakemissionen fra stald og la-
ger. For ansøgninger indsendt i 2008 er kravet en 20 % reduktion. Kravet vedrører alene 
reduktion af den forøgede emission, altså ammoniakemissionen fra selve udvidelsen, 
samt for stalde der renoveres. Det fremgår af ansøgningen, at dette reduktionskrav er 
overholdt. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte udvidelse vil give anledning til en reduktion i 
emissionen af ammoniak på 659,31 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission her-
ved bliver på 442,41 N/år. 
 
Depositionen af ammoniak fra anlægget til naturområderne i nærheden (indenfor 1000 
m) af anlægget vil derfor være mindre i det ansøgte end i nudriften. 
 
Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et natur-
område belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssam-
mensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 
nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og kon-
kurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtyper-
nes tilstand ændres. 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensæt-
ning. 
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i 
form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
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Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Naturarealer på ejendommen 
Følgende naturarealer har Aabenraa kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor en radius af 1 km fra 
anlægget (Havstedvej 29) 

 
Naturarealerne omfatter 1 mose, 4 engarealer og 5 vandhuller. Arealerne er beskrevet 
under hhv. afsnittet ”Husdyrlovens § 7” og ”Naturbeskyttelseslovens § 3” nedenfor. 
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 18 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2008. NOVANA, Faglig rapport nr. 761, 2010 og 
http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-modeller/Deposition/). 
 
Husdyrlovens § 7 
For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering 
med ammoniak må den luftbårne ammoniak deposition (nedfald) fra husdyrbrug til na-
turarealer omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. med senere 
ændringer (lovbekendtgørelse nr. 1486 af 04.12.2009) ikke øges, hvis afstanden er min-
dre end 300 meter (bufferzone I). Er afstanden mellem anlæg og § 7-området mellem 
300 meter og 1000 meter, må merbelastningen af ammoniak i naturområdet ikke over-
skride 0,3-0,7 kg N/ha/år (afhængig af antallet af andre husdyrbrug med mere end 75 
DE, der ligger nærmere bruget og § 7 naturområdet end 1000 meter (bufferzone II)). 
 
De naturområder, der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., 
er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesområder 
6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor in-
ternationale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og 
brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og be-
liggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forpligtet til at foreta-
ge en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at sikre natur-
områderne den fornødne beskyttelse. Vurderes det ikke at være tilfældet (kun i særlige 
tilfælde), kan kommunen stille forurenings begrænsende vilkår, som rækker ud over 
ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Der ligger ingen naturområder indenfor 1000 meter fra anlægget, som er omfattet af 
Husdyrlovens § 7. Nærmeste naturområde, som er omfattet af Husdyrlovens § 7, er en 
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højmose nord for Draved Skov i Tønder Kommune. Afstanden fra anlægget til højmosen 
er ca. 9,7 km. Der er ikke beregnet på merdepositionen til denne højmose, da emissio-
nen fra anlægget falder med 659,31 kg N/år, i ansøgt og da depositionen vurderes negli-
gerbar, når afstanden er over 3 km (jævnfør teknisk notat fra DMU (2006)). 
 
§ 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 Havstedvej 29. 
 
Desuden gælder det jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer 
ikke må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endeligt gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarea-
ler, at der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af 
husdyrbrug eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og 
der skal foretages en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uaccep-
tabel høj. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Naturarealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, som ligger indenfor 1000 m fra 
anlægget 
er: 
- 1 mose 
- 4 enge 
- 5 vandhuller 
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Kort 2. Naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
 
Nedenfor er gennemgået de arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i 
nærheden af ejendommens anlæg. (jf. kort 2).  
 
Område 1 
 

Mose øst for Ravsted matr. Nr. 556, besigtiget 15.04.2009. 

 

Naturtype/undertype Mose og kær / krat 

Lokalitetsbeskrivelse  
Besigtigelse og vurdering: 
Øst for Ravsted ligger et moseområde. Mosen grænser på 
alle sider op til mere eller mindre intensivt dyrkede area-
ler. 
Mosen er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, men 
er ikke omfattet af Husdyrlovens § 7, idet den ikke kan 
betegnes som en højmose. 
Mosen er på vej mod tilgroning. Den er forholdsvis tør, 
næringsrig og bevokset med større træer og buske, som 
bl.a. pil og birk mfl. Naturtilstanden er ringe pga. højt 
næringsstofindhold og fremskreden succession mod slut-
tilstanden krat/skov. Inde i mosen ligger et mindre vand-
hul, der er forholdsvis lysåben. Dette vandhul vurderes 
som potentielt ynglested for bilag IV arter. 
 
Vurdering: 
Mosen vurderes ikke at være særlig næringsfølsom. Den 
fremstår overvejende som eutrofieret. Den er tilvokset 
med vedplanter, men indeholder dog stadig med enkelte 
en-stjernearter. Estimeret naturtilstand: moderat til ringe. 
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Lokalisering i forhold til an-
læg 

772 m vest for anlæg 

Lokalisering i forhold til 
arealer 

Ingen arealer tilknyttet anlægget 

N-deposition 
(merdeposition og totalde-
position) 

N – deposition er ikke beregnet idet emission fra anlæg 
falder med 659,31kg N/ha/år 

N-tålegrænse I den høje ende af tålegrænsen på 10-20 kg N/ha/år  

(fattigkær/hedemose) 

Betydning som levested for 
bilag IV-arter 

Kan være potentielt levested for padder herunder spids-
snudet frø 

Natura 2000 område Moseområde er ikke beliggende indenfor natura 2000 

Kommuneplan/regionplan Udpeget som naturområde 

Fredning ingen fredninger 

Planteliste 
S: fortrinsvis sur bund,  

K: fortrinsvis kalkbund  

#: problem-/invasivart,  

*: én-stjerneart  

**: to-stjerneart  

Indikatorarter er fremhævet.  

2 eller flere indikatorarter er tegn på 
god naturtilstand (A-areal)  

dunhammer, bredbladet 

rajgræs, almindelig 

ranunkel, lav 

siv, lyse- 

padderok, dynd- (*) 

pil, femhannet (*) 

snerre, kær- (*) 

tidsel, kær- (*) 

viol, eng- (S*) 

sødgræs, høj (K) 
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Mosen. Fotoretning mod nord-vest. 
 
Mosen 
På baggrund af luftfoto og andre tilgængelige data er der i det følgende vurderet (af Bio-
log Emil Blichfeldt, Orbicon) hvilket impact der vil være på naturen som følge af belast-
ningsændringen. 
 
Da baggrundsbelastningen for området er 19 kg N/ha/år (DMU registrering 20081), bety-
der det at mosen er i den øvre ende af tålegrænsen, hvilket både teoretisk og praktisk 
betyder dominans af træer og græsser. Dette er især tilfældet ved relativt tørre moser 
som denne. Hvis mosens naturtilstand skal forbedres skal der fjernes store dele af træ-
bevoksning, der skal ske græsning, oversvømmelse og reduceret ammoniakdeposition. 
 
Den reducerede ammoniakbelastning fra anlægget er ikke beregnet, idet emission reduk-
tionens størrelse (659,31 kg N/ha/år) og afstanden (772m) til anlægget, vil betyde at 
den reducerede ammoniakbelastning er ubetydelig i forhold til baggrundsbelastningen. 
 
Alene vil reduktionen ikke have en forbedrende effekt, men hvis flere anlæg i oplandet til 
mosen også reducerer deres emission, kan den kumulative effekt være første skridt i 
retningen på at forbedre mosens tilstand 
 
Kommunen vurderer, at ammoniakdepositionen fra anlægget ikke bidrager væsentligt til 
at forringe eller forbedre naturtilstanden i mosen. 
 
Vandhuller 
Der forekommer 5 §3 vandhuller indenfor ca. 1 km fra anlægget.  
Afstand og retning fra anlæg: 1:477m SØ, 2:720m S, 3:738m S, 4:983m SV og 5: 987m 
N. 

                                                 
1 http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Miljoe-
til-
stand/3_luft/4_spredningsmodeller/5_Depositionsberegninger/depositiontables.asp?perio
d=2008&water=kommuner&Select=Vis+tabel 
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Der eksisterer ingen tilgængelig besigtigelse og vurdering af vandhullernes tilstand og de 
er derfor kun vurderet udfra luftfoto fra 1995 - 2008.  
Vandhullerne 1-4 fremstår som værende eutrofierede (bevoksning af tagrør og til dels 
planter på dele af vandflade). Vandhul 5 vurderes at nærme sig næste successions trin, 
nemlig mose (stærkt begrænset fri vandflade). Vandhullerne kan være potentielt leve-
sted for padder, herunder spidssnudet frø. 
 
Men det vurderes, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget på Havstedvej 29 
har en meget begrænset effekt, da emissionen fra anlægget falder med 659,31kg 
N/ha/år i ansøgt drift.  
 
Hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne vurderes at være overfladevand fra 
dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfladen til vandhullerne, dels som 
næringsberiget overfladevand, der løber til vandhullet via rodzonen på dyrkede arealer.  
 
Kommunen vurderer, at ammoniakdepositionen fra anlægget ikke bidrager væsentligt til 
at forringe eller forbedre naturtilstanden i søerne. 
 
Vandløb 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer og da emissionen fra anlægget falder med 
659,31kg N/ha/år i ansøgt drift. 
 
Udledning af organisk stof, med øget bakterielt iltforbrug i vandløbet til følge, er en af 
hovedårsagerne til manglende målsætningsopfyldelse i mange af landets vandløb. 
Herudover er der lokale forhold som okker og dårlige fysiske forhold, som er skyld i, at 
målsætningen på mange af vandløbene ikke er opfyldt. 
 
Kommunen vurderer, at ammoniakdepositionen fra anlægget ikke bidrager væsentligt til 
at forringe eller forbedre naturtilstanden i vandløbene. 
 
Eng 
Der forekommer 4 § 3 enge indenfor ca. 1 km fra anlægget. 
 
Afstand og retning fra anlæg:1:260m SV, 2: 770m SV, 3: 832m SV, 4: 932m S   
 
Der eksisterer ingen tilgængelig besigtigelse og vurdering af engarealernes tilstand og de 
er derfor kun vurderet udfra luftfoto fra 1995 - 2008. 
Engarealerne 2 og 4 har tydeligvis været under plov. Dette er sandsynligvis sket efter 
1995. Som følge af dette er engareal 2 og 4 helt eller delvist ødelagt. Der vurderes ikke 
yderligere på disse engområder. 
Engareal 1 og 3 fremstår i perioden 1995 -2008 som værende skiftevis fugtige og tørre, 
hvilket er ideelt for græsning. Det fremgår ikke tydeligt om græsning finder sted. Der ses 
begrænset udbredelse af træer. 
Baggrundsbelastningen for området er 19 kg N/ha/år (DMU registrering 2008). For na-
turtypen eng, vil depositioner mellem 10 – 20 kg N/ha/år ikke påvirke de fleste engom-
råder – under forudsætning af ekstensiv græsning (Ammoniak manual 2003 Skov- og 
Naturstyrelsen). Engområderne kan i fugtige perioder være potentielt levested for pad-
der, herunder spidssnudet frø. 
Den reducerede ammoniakbelastning fra anlægget er ikke beregnet, idet emission reduk-
tionens størrelse (659,31 kg N/ha/år) og afstanden (260-832m) til anlægget, vil betyde 
at den reducerede ammoniakbelastning er ubetydelig i forhold til baggrundsbelastningen. 
 
Kommunen vurderer, at ammoniakdepositionen fra anlægget ikke bidrager væsentligt til 
at forringe eller forbedre naturtilstanden på engområderne. 
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a. at produktionen ikke medfører negative 
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påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale 
naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV må 
ikke forringes. 
 
Anlægget ligger ca. 5,8 km SØ for det nærmeste Natura 2000 – område ”Tinglev Sø og 
Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose” (EF-fuglebeskyttelsesområde 62) 
 
Jævnfør teknisk notat fra DMU (2006) er depositionen af kvælstof negligerbar, når af-
standen fra kilden er omkring 3 km. Det er derfor kommunens vurdering, at det ansøgte 
ikke i målelig grad vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Der er ingen arealer tilknyttet ansøgningen. Al husdyrgødning overføres til ejendommen 
Grenvej 1, 6230 Rødekro. Denne ejendom drives under samme CVR–nr. som Havstedvej 
29 og der er også ansøgt om miljøgodkendelse af Grenvej 1. Arealerne vurderes derfor 
under denne godkendelse. 

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

I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
 
I det følgende vurderes forekomsten af de bilag IV arter, i nærheden af anlæg eller §3 
områder inden for 1000m af anlæg. 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 regi-
streringer af de pågældende arter på anlæg eller §3 områder inden for 1000m af anlæg.  
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
har haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere doku-
mentation for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet 
i Danmark.  
Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og 
skovbevoksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten fo-
rekommer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller til-
groning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning og øde-
læggelse af levestederne i omgivelserne. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Det er muligt at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre 
dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, hvorfor den er vurderet ikke truet, dog er den fåtallig i Jylland vest for is-
randslinien. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand men kan uden for yngletiden 
opholde sig i dybere vandhuller og vandhuller med forurenet vand. På land kan den fin-
des nær vandhuller under væltede træer o.l. 
På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projekt-
områdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og 
yngel. 
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Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at gennem-
førelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at 
anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetin-
gelserne for arten. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Selv 
om markfirben fortsat synes at gå lidt tilbage, er der ikke dokumentation for en kraftig 
tilbagegang. Den vurderes derfor ikke truet i Danmark. Markfirbenet træffes på steder 
med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave, 
stengærder og på vej- eller jernbaneskråninger. 
Trusler mod arten er næringsberigelse af levesteder, der medfører øget tilgroning og 
tættere vegetation, der forringer yngle og rastemulighederne for markfirben. 
 
Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule træer i nærheden af skov. 
Fourageringsområderne er artsafhængige og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermu-
sene æder insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer på in-
sekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller 
levende hegn. 
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med bag-
grund i at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og 
eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der 
ikke vil være negative påvirkninger. 
 
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.  
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter 
som butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander, bjergsalamander og skrubtudse, der 
ikke er opført på Habitatdirektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse 
arter gælder de samme betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne ovenfor. 
Bjergsalamander er opført på den danske rødliste som sjælden og næsten truet. Rød-
listen er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sårbare 
eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige paddear-
ter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Danmark 
jf. den seneste revision af rødlisten i 2003-2008. Spidssnudet frø, butsnudet frø, løvfrø, 
løgfrø, grøn frø, skruptudse og stor – og lille vandsalamander er dog opført på gullisten 
1997 som opmærksomhedskrævende. Gullisten er en oversigt over plante- og dyrearter, 
der er i tilbagegang i Danmark. 
 
Blandt pattedyrene er både odder, hasselmus og ni flagermusarter fredede og opført på 
rødlisten fra 1997. Listen er under revision og opdatering mangler stadig. 
 
Grøn mosaikguldsmed er ligeledes fredet og rødlistet som næsten truet i Danmark jf. 
revision af rødlisten i 2003-2008.  
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og §3 
områder, men vurderer at nogle arter med stor sandsynlighed forekommer i §3 områ-
derne. 
 
Kommunen vurderer at driften af anlæg ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte 
arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre 
potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fæl-
des ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord 
ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-
arter eller andre fredede eller rødlistede arter. 
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9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere teknologi 
Redegørelse 
Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder 
renere teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet2, hvoraf fremgår følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektiv teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for mil-
jøet som helhed. 
 
Kravet om BAT gælder for både eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der 
søges om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring. For krav til eksisterende 
dele af anlægget skal der fastsættes en rimelig frist til at opfylde BAT-krav, der fastsæt-
tes i en miljøgodkendelse foranlediget af en udvidelse eller ændring3. 
 
Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en virksomhedsty-
pe, bl.a. må anskues i forhold til virksomhedens størrelse, og om der er tale om en ny 
eller en bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands økonomiske 
forhold, der indgår i vurderingen. Fastlæggelse af BAT er generaliseret i den forstand, at 
vurderingen foretages i forhold til, hvad der i almindelighed er opnåeligt i den pågælden-
de industrisektor, jf. direktivets artikel 2, nr. 11. 
  
BAT skal i alle tilfælde anvendes med henblik på at nedbringe den samlede, miljømæssi-
ge belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor anvende teknik, der kan anses 
som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger ville være 
tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendt-
gørelsens bilag 3. Kravet om BAT kan således betyde, at næringsstoftab eller anden foru-
rening bringes ned under det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugbekendtgø-
relsen4. Det bemærkes endvidere, at kravet om BAT er uafhængigt af, om produktionen 
vil påvirke særligt sårbare områder væsentligt eller ej. Hvis anvendelse af en BAT-teknik 
– f.eks. en gulvtype – bringer husdyrbrugets forurening under beskyttelsesniveauet i 
husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3 medfører dette ikke, at BAT-teknologier i andre hen-
seender f.eks. foderteknologier alene af denne grund kan fravælges.  
 

                                                 
2 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
3 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 36. 
4 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L 55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 37. 
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Vilkår om BAT indebærer ikke, at der stilles krav om anvendelse af bestemte teknologier. 
Men princippet om BAT pålægger myndighederne i vilkårsfastsættelsen at lægge vægt 
på, hvad der er opnåeligt ved anvendelsen af BAT. 
  
En ansøgning om godkendelse af husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 11 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. 
  
Oplysninger BAT-redegørelse for § 11 

• 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 20035. F.eks. under foder-
teknologier angiver BREF-dokumentet, at fasefodring og fytasetilsætning betegnes som 
bedste tilgængelige teknik. Såfremt der ikke anvendes disse fodringsteknikker, skal det 
begrundes. 
 
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er udarbejdet et BREF-
dokument, der svarer til BREF-dokumentet vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduk-
tion af den grund, at kvæg ikke er listet i IPPC-direktivets artikel 6.6. Det fremgår af 
husdyrbruglovens § 19 og § 23, at Aabenraa Kommune ved vurderingen af en ansøgning 
om godkendelse efter § 11 skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foran-
staltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste til-
gængelige teknik og varetage hensyn til anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 
Da der i husdyrbrugloven således ikke skelnes mellem dyrearter, skal der redegøres for 
anvendelse af BAT på alle husdyrbrug uanset dyreart. 
  
For så vidt angår husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 11 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 

                                                 
5 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svine-
produktion, 2003 
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Miljøstyrelsens vejledninger, Miljøstyrelsens BAT-blade, Skov- og Naturstyrelsens BAT-
byggeblade samt BREF-dokumentet for svine- og fjerkræavl. 
  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- redegørelse, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkår. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet, i hvilke afsnit redegørelse og vurderinger kan findes. Vilkårene kan findes i ka-
pitel 2. 
 
Tabel 18 BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse, vurdering og vilkår 

Staldindretning Afsnit 2.3 og 5.1 

Ventilation Afsnit 2.3 og 5.2 

Foder Afsnit 2.3, 5.3 og 5.4 

Rengøring af stalde Afsnit 2.3 og 5.5 

Forbrug af vand og energi Afsnit 2.3 og 5.6 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 2.5, 5.1 og 6.2 

Spildevand Afsnit 2.3 og 5.7 

Kemikalier, medicin og affald Afsnit 2.3, 5.8 og 5.9 

Olie Afsnit2.3 og 5.10 

Driftsforstyrrelse og uheld Afsnit 2.3 og 5.11 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning 

Afsnit 2.4 og Kap. 6 

Management Se nedenstående 

 
Management 
I henhold til BREF dokumentet er det BAT, at oplære og uddanne medarbejdere; regi-
strere vand- og energiforbrug, foderforbrug, affaldsdannelse, samt anvendelsen af hus-
dyrgødning og handelsgødning; udarbejde gødningsplaner; samt have en nødfrem-
gangsmåde ved uheld.  
Bedriftens medarbejdere uddannes løbende gennem kurser og efteruddannelse.  
Medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket ansvar der 
dermed følger. 
I bedriftens årsrapport registreres forbrug af vand, energi og indkøbt foder. Affald bort-
skaffes så vidt muligt til genbrug. 
Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minime-
re risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. 
Der udarbejdes en Beredskabsplan for nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlagte 
hændelser (uheld, brand m.m.). 
 
Vurdering 
Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe 
mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendel-
sen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tabene til omgivelserne 
bliver så små som muligt under hensyntagen til produktionens lønsomhed. 
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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  Alternative muligheder og 0-alternativet  
 
Alternative muligheder 
Ansøger har købt ejendommen med henblik på at nedlægge malkekvægsbesætningen på 
ejendommen og fremadrettet kun have opdræt her. Malkekøerne skal være på ansøgers 
anden ejendom på Grenvej 1. En alternativ mulighed er, at have malkekøer på begge 
ejendomme, men arbejdsmæssigt er det en dårlig løsning.  
 
Hvis der ikke sker ændringer som ansøgt, vil der fremover stadig være dyr på ejendom-
men, men det vil være uhensigtsmæssigt for ansøger at have malkekøer på to ejen-
domme. Samtidig vil al ensilage stadig skulle opbevares i markstakke, hvilket er miljø-
mæssigt dårligere end opbevaring i ensilagesiloer. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ansøger har vurderet alternative løsninger og 0-
alternativet. 
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Hvad angår ophør af driften af husdyrbruget vil der blive sikret, at de nødvendige foran-
staltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage i tilfreds-
stillende tilstand. Her tænkes der på bortskaffelse af oplagret husdyrgødning, affald, ma-
skiner og andet materiel. Såfremt der på ophørstidspunktet måtte være gyllebeholdere, 
der er opført uden tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal, vil gyllebeholderen blive 
fjernet, når den ikke længere er i drift. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ved ophør af driften skal sikres, at de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage til 
tilfredsstillende tilstand. Her tænkes der på bortskaffelse af oplagret husdyrgødning, af-
fald, maskiner og andet materiel. 
 
Der stilles vilkår som skal sikre, at der ved ophør af driften træffes de nødvendige foran-
staltninger for at undgå forureningsfare.  
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Der føres ingen skriftlig opgørelse over egenkontrol bortset fra logbog over flydelag på 
gyllebeholderne. Vandforbruget og elforbruget opgøres årligt. 
I løbet af dagen holdes anlægget under opsyn og det tjekkes, om anlæggene kører som 
de skal.  
Herudover er der en række andre fast procedurer: 
Ved overpumpning fra forbeholder til gyllebeholder tjekkes først, om der er plads. 
Overpumpning af gylleforegår under overvågning. 
Der etableres flydelag umiddelbart efter tømning af gyllebeholdere 
Evt. spild ved fodersiloer samles op og bortskaffes 
 
Ansøger har ingen umiddelbare forslag til egenkontrol. Så vidt muligt vil det gerne und-
gås, at skulle føre udførlige driftsjournaler, da der jo ikke bruges flere end de nødvendige 
ressourcer i form af råvarer, hjælpestoffer, energi osv. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, og har stillet vilkår til, at der skal føres en vis form for 
egenkontrol. Disse vilkår har til hensigt at dokumentere, at bedriften drives i overens-
stemmelse med forudsætningerne for godkendelsen og overholder godkendelsens vilkår. 
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13  Klagevejledning  
Miljøgodkendelse er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 af lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør 
af lovens § 76 påklages til Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, 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 29. september 2010 i Lokal - Bladet Bud-
stikken, Aabenraa. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest ons-
dag den 27. oktober 2010 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for 
klagefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage over en § 11 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning, med mindre Miljøkla-
genævnet bestemmer andet.  
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

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

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

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

• Ansøger Johannes Jacobus Marinus van Zon, Grenvej 1, Klovtoft, 6230 Rødekro* 
• Nabo, beboer Ronald Henri Sørensen Grau og Jane Rytter Faurholdt, Havstedvej 

29, 6372 Bylderup-Bov* 
• Miljørådgiver Ulla Bækman, Sønderjysk Landboforening, Billundvej3, 6500 Vojens, 

tlf. 73202669/40401466, e-mail: ubh@slf.dk* 
• Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, post@rib.mim.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, husdyr@ecocouncil.dk 
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• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

 
* har fået ansøgningsmateriale og udkast til kommentering. 
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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 11 stk. 2 godkendelse, skemanr. 7527, version 5, genereret og 

udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 17. maj 2010. 
1.1. Oversigtsplan. 
1.2. Situationsplan med afløb. 
1.3. Beredskabsplan  
1.4. Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet 
1.5. Fuldmagt 

 
2. Konsekvensområde 
 
 
 
 
 




















































































































