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Datablad 
Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget på Løgumklostervej 20, 6230, 

Rødekro. Miljøgodkendelse meddelelses i medfør af § 12, stk. 2 
i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om 
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer. 

 
Godkendelsesdato: 27. september 2010 
 
Ansøger:  I/S Svejlund, Løgumklostervej 20, 6230, Rødekro 
 
Telefonnr.:  74 66 94 03 
 
Mobilnummer: 40 25 94 03 
 
Ejer af ejendommen: Nis Peter Johannes Nielsen, Løgumklostervej 20, 6230 Røde-

kro, 74 66 94 03, 40 25 94 03. 
 
Husdyrbrugets navn:  Svejlund I/S 
 
Ejendomsnr.: 5800009753 
 
Matr.nr. og ejerlav: 16, Svejlund, Hellevad 
 
CVR nr.:  28364687 
 
CVR/p nr.:  1011142490 
 
CHR nr.:  48046 
 
Biaktiviteter:  Der er ingen biaktiviteter på ejendommen. 
 
Andre ejendomme: Ejendommen drives som et I/S mellem far og to sønner. Den 

ene søn driver derudover en svineejendom, men under et an-
det CVR nr. Arealerne for svineejendommen indgår dog i Svej-
lund I/S, da gyllen fra svineejendommen afsættes til arealerne 
under I/S Svejlund. I/S Svejlund består af Christian Nielsen, 
Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro, Jakob Nielsen, Hellevadvej 
13, 6240 Løgumkloster og Nis Peter Nielsen, Løgumkloservej 
20, 6230 Rødekro 

 
Miljørådgiver: Morten B. Hansen, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200, Aabenraa, 74 

36 51 25, MBH@LandboSyd.dk 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, miljø: Ekstern konsulent Gitte Moestrup, OSC-Miljø Aps 
 
Kvalitetssikring, miljø: Lene Kragh Møller 
 
Sagsbehandler, natur: Birgitte Myrthue 
 
Kvalitetssikring, natur: Tina Hjørne 
 
Sagsnr:  07/63965, dok. nr. 136 
 
Høring:  Tønder Kommune 
 
Øvrige afgørelser: § 16 godkendelse til aftalearealer tilhørende Carsten Carsten-

sen, Hovedgaden 55, Rødekro. 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Svejlund I/S har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på ejen-
dommen beliggende Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro. Ansøgningen er indsendt til 
kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssyste-
met er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbelast-
ning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre. 
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 7. november 2007, seneste revision af ansøgning 
er med skema nr. 4083, version 9 indsendt til Aabenraa Kommune den 22. juli 2010 og 
udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningen fremgår af bilag 1. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i køer, kvier, småkalve og tyrekalve. 
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2009 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 213 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 503 
dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 12.  
 
Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 18. april 2009 om tilla-
delse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregnings-
faktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 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 250,24 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 631,56 dyreenheder (nye DE). 
 
Husdyrbruget har tidligere været VVM screenet i 2003. 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opfører: 
Etape 1 

• en forlængelse af nuværende stald på ca. 1.740 m2 (58 m x 30 m) 
• en gyllebeholder på 3.700 m3 
• en kombineret vaske- og møddingsplads på 200 m2 (8 m x 25 m) 
• en plansilo med forplads på ca. 5.500 m2 (58 m x 95 m) 

 
Etape 2 

• en kostald på ca. 6.400 m2 med gylleforsuring (40 m x 160 m) 
• en servicebygning på ca. 180 m2 (14 m x 13 m) 
• et forsuringsanlæg, der kommer til at ligge mellem de to stalde. 
• en gyllebeholder på 3.700 m3 
• en opsamlingsbeholder til vand på 319 m3 
• flytning af en eksisterende lade på ca. 378 m2 (27 m x 14 m) 
• en maskinhal på ca. 500 m2 (25 m x 20 m) 
• sidste del af plansilo 

 
Dyreholdet i etape 1 

• 210 årskøer med en ydelse på 11.000 kg mælk 
• 210 årskvier/stude (6 – 25 mdr.) 
• 50 årssmåkalve (0 – 6 mdr.) 
• 105 tyrekalve (40 – 60 kg). 

Svarende til 403,5 DE. 
 
Dyreholdet i etape 2 

• 332 årskøer med en ydelse på 10.815 kg mælk 
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• 251 årskvier/stude (6 – 25 mdr) 
• 79 årssmåkalve (0 – 6 mdr) 
• 165 tyrekalve (40 – 60 kg). 

Svarende til 635,31 DE. 
 

Bygge- og anlægsarbejdet forventes at starte i april 2011 og afsluttes i oktober 2015. 
Umiddelbart efter byggeriets afslutning indsættes der dyr i den nye stald. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Kvægbruget på Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro udvider fra de nuværende 142 køer, 
103 kvier (6 – 28 mdr.) og 31 småkalve (0 – 6 mdr.) svarende til 250 DE til 332 køer 
med en ydelse på 10.815 kg mælk, 251 kvier (6 – 25 mdr.), 79 småkalve (0 – 6 mdr.) 
og 165 tyrekalve (40 – 60 kg.) svarende til 631,56 DE.  
 
Der modtages 295,67 DE svinegylle og 0,44 DE dybstrøelse fra andre anlæg.  
 
Der hører i alt 523,51 ha udbringningsarealer til produktionen, heraf 270,15 ha som ud-
bringningsarealer i form af ejede og forpagtede arealer der modtager husdyrgødning, 
10,77 ha der bruges til afgræsning (vist som aftaleareal) og 242,59 ha aftaleareal.  
 
Alle udbringningsarealerne fremgår af kortbilag 1.12. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der bliver etableret en kostald på ca. 6.400 m2, som placeres øst for eksisterende pro-
duktionsanlæg. I forbindelse med kostalden etableres der en servicebygning på ca. 180 
m2. Byggestilen og byggemateriale bliver den samme stil som eksisterende staldanlæg. 
Der bliver ligeledes etableret en forlængelse af en eksisterende stald på ca. 1.740 m2. 
Forlængelsen er mod nord. Der etableres to gyllebeholdere på hver 3.700 m3, der place-
res nord for den eksisterende gyllebeholder på 3.700 m3. Der etableres en plansilo med 
forplads på 5.500 m2 samt en kombineret vaske- og møddingsplads på 200 m2. Både 
plansilo og møddingsplads etableres nord for de eksisterende anlæg. I forbindelse dertil 
etableres en opsamlingsbeholder til plansilovand på 319 m3. Derudover etableres der en 
maskinhal på ca. 500 m2 og en eksisterende lade på ca. 378 m2 flyttes fra sin nuværende 
placering. De to sidstnævnte bygninger placeres vest for den eksisterende kostald. Der 
etableres også et forsuringsanlæg, der placeres mellem de to staldbygninger. 
 
Hele produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. 
 
For at mindske det samlede anlægs visuelle indflydelse på det omkringliggende landskab 
stilles der krav om beplantning øst for den nye kostald.   
 
Landskabelige værdier 
De nye bygninger og anlæg etableres i samme materialer og stil, som de eksisterende, 
og i tilknytning til disse. Der er i projektet redegjort for inddragelse af eksisterende byg-
ninger og for behovet for det ansøgte anlæg. Ejendommen ligger trukket tilbage fra Lø-
gumklostervej, og det vurderes, at beliggenheden og udformningen af det ansøgte pro-
jekt ikke visuelt vil ændre væsentligt på området, der er dog stillet vilkår om, at der skal 
ske beplantning øst for kostalden for at sløre beliggenheden. 
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil forsætte i den eksisterende kostald, der dog fremad primært vil blive 
benyttet til ungdyr. Der etableres en ny kostald, som placeres længere væk fra naboer-
ne, hvorfor produktionsudvidelsen ifølge beregningerne ikke medfører lugtgener for na-
boerne. Endvidere udfases de eksisterende kalvestalde, der ligger forholdsvist tæt på 
nærmeste nabo. 
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Beregninger af lugtpåvirkninger i omgivelserne viser således, at afstanden til byzoneom-
råde, sommerhusområde, samlet bebyggelse og enkeltboliger overholder de vejledende 
retningslinier. 
 
Nærmeste nabo ligger ca. 110 m fra den eksisterende kostald. Den i ansøgningssystemet 
beregnede geneafstand for lugt er 107,01 meter. Der ligger ingen byzone, sommerhus-
område eller lokalplansudpegede boligområder inden for 1.000 m fra produktionen. 
 
Ved levering og håndtering af foder og halm og i særlige tilfælde trafik til og fra husdyr-
bruget kan der forekomme støv, men det vurderes, at det ikke giver gener udenfor hus-
dyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med håndtering af foder og ved indblæsning af fo-
der i siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen.  
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 979 
til 1.305 årligt.  
 
Idet transporterne ikke kommer til at gå gennem et tættere bebygget område vurderes 
det, at ændringen i antallet af transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener. 
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om 
miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. inden for en afstand af 1.000 m fra anlægget, og 
det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 11 km sydvest for ejen-
dommen. Området er Natura 2000 område nr. DK009X061, Kongens Mose og Draved 
Skov, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F61, Kongens Mose og Draved Skov og ha-
bitatområde nr. H88, Kongens Mose og Draved Skov. 
 
Den samlede ammoniakemissionen fra ejendommen stiger med ca. 794 kg N/år fra den 
nuværende drift til ansøgt drift. 
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt 
fosforoverskud er overholdt. Hvilket ligeledes gør sig gældende for kravene til nitratud-
vaskning til overfladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er delvist placeret i om-
råder, der er sårbare for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen til overfla-
devand beregnet til 65,6 kg N/ha. Beregningerne viser, at udvaskningen til grundvand er 
47 mg nitrat pr. liter for ansøgt drift. Med det samme sædskifte i nudrift og ansøgt drift 
forøges merudvaskningen med 3 mg nitrat/l, hvilket opfylder kravene til, at udvasknin-
gen ikke må overstige 50 mg nitrat pr liter.  
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, betragtes som til-
fredsstillende. 
 
Bedste tilgængelige teknologi (BAT) 
På baggrund af de aktuelt gældende BAT – teknikker er der foretaget en systematisk 
vurdering af, om det eksisterende og fremtidige husdyrbrug i nødvendigt omfang bringer 
BAT i anvendelse. 
 
Vurderingen er baseret på en gennemgang, hvor de anvendte metoder er sammenstillet 
med de BAT – betragtninger, som bør gøres gældende jf. aktuelle BREF – noter og BAT –
blade.  
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Det er på den baggrund kommunens vurdering, at der med de valgte løsninger for om-
bygninger, udvidelser, samt fremtidig drift, er truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 
 
Ansøger anvender BAT indenfor: 

• Energi, da der bl.a. anvendes naturlig ventilation, solen som lyskilde, ingen op-
varmning af driftsbygninger og lavenergibelysning.  

• Vand, da der kun anvendes lidt vand til rengøring af stald, og meget lidt til rengø-
ring af maskiner, og der udføres jævnligt rengøring, eftersyn og eventuel repara-
tion af drikkevandsinstallationer, hvilket er med til at forhindre vandspild.  

• Foder, da fodersammensætning afstemmes i forhold til dyrenes biologiske behov 
og der tages analyser af grovfoderet, som ligger til grund for sammensætningen 
af indkøbt foder. 

• Management, da der bl.a. laves mark- og gødningsplaner, beredskabsplaner mm.  
• Staldindretning, da der etableres forsuring af gyllen i både eksisterende og ny 

stald. 
• Opbevaring af husdyrgødning, da der bl.a. anvendes gyllebeholdere, som kan 

modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger, beholderne tømmes hvert 
år og inspiceres visuelt og er overdækket med flydelag. Fast gødning opbevares 
på møddingsplads med fast bund og med afløb til gyllebeholder. 

• Udbringning af husdyrgødning, da der bl.a. udarbejdes en mark- og gødningsplan, 
hvorved det sikres at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov, 
og der tages hensyn til naboer.  

 
Alternative løsninger 
Der har været overvejet alternative placeringer for maskinhuset. Oprindeligt var det øn-
sket at fjerne den eksisterende gyllebeholder på 2.060 m3 og etablere et maskinhus hen-
over arealet, hvorpå gyllebeholderen på 2.060 m3 er placeret. Det skulle sikre, at ma-
skinhusets sydgavl kom til at være i lige linie med sydgavlen for den eksisterende kostald 
og den nye kostald. Denne alternative løsning er senere blevet ændret til, at gyllebehol-
deren på 2.060 m3 bibeholdes og et mindre maskinhus end oprindeligt ønsket opføres 
lige nord for gyllebeholderen på 2.060 m3. Placeringen sikrer, at den alternative løsning 
med fjernelse af gyllebeholderen på 2.060 m3 og et større maskinhus kan lade sig gøre 
på et senere tidspunkt, men det er fravalgt i denne miljøgodkendelse. For de øvrige an-
læg har der ikke været overvejet andre placeringer, da andre placeringer vil medføre en 
mindre rationel drift med dårligere logistik og længere drivvej for køer samt at ejen-
dommen ikke i samme grad vil fremstå som en helhed. 
 
Da ansøger i det nuværende anlæg har spalter i kostalden har det været ønsket at for-
sætte med denne gulvtype. Det har medført, at den eneste mulige ammoniakreduceren-
de teknologi er forsuring. Forsuring af kvæggyllen er derfor valgt som den primære am-
moniakreducerende teknologi i forbindelse med produktionsudvidelsen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger 
til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved an-
vendelse af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer Kommunen, at husdyrbruget 
efter udvidelsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt 
vilkårene i denne miljøgodkendelse overholdes. Det er endvidere Kommunens vurdering, 
at for de nye anlægs vedkommende er tale om anlæg, der er erhvervsmæssige nødven-
dige for produktionen på Løgumklostervej 20.  
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte ændring og udvidelse 
af husdyrbruget Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro. 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret i uge 47, 2007 i Aaben-
raa Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i 
beslutningsprocessen. 
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Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få til-
sendt udkast til miljøgodkendelse. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev den 17. juni 2010 orienteret om an-
søgningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 28. juli 2010 sendt i hø-
ring hos ansøger, naboer og andre berørte, som har anmodet herom. Det fremgår af af-
snit 12 Klagevejledning, hvem der har fået udkastet tilsendt.  Udkast til afgørelse kunne 
endvidere ses på kommunens hjemmeside. Der var en frist på 6 uger til og med den 8. 
september 2010 til afgivelse af bemærkninger. 
 
Den 21. august 2010 modtag Aabenraa Kommune bemærkninger fra Danmarks Na-
turfredningsforening. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 4. 
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal-bladet Budstikken, 
Aabenraa onsdag den 29. september 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberet-
tigede personer, organisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været 
inddraget i sagens behandling. Disse er listet i afsnit 12 Klagevejledning. 
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2 Generelle forhold  
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12, stk. 2 i 
Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af 
husdyrbrug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aa-
benraa 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. Naturvurderingen omfatter æn-
dringens påvirkninger af beskyttet natur i henhold til både husdyrloven og naturbeskyt-
telsesloven, samt EU-habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Desuden skal kommunen 
vurdere om diverse afstandskrav overholdes, at de landskabelige værdier ikke tilsidesæt-
tes 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 ansøg-
ning. 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 udvidelse/ændring af 
det eksisterende husdyrbrug. 

2.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Miljøgodkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Lø-
gumklostervej 20, 6230 Rødekro med ejendoms nr. 5800009753.  
 
Ejendommen drives som et I/S mellem Nis Peter Nielsen og dennes to sønner. Den ene 
af sønnerne driver en svineejendom. Der ikke er teknisk og forureningsmæssigt samdrift 
mellem ejendommene og svineejendommen drives under et selvstændigt CVR nr. Svine-
ejendommen har en gylleaftale med Løgumklostervej 20, der modtager al den produce-
rede husdyrgødning. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 48046, og 
virksomhedens CVR nr. er 28364687. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
4083, version 9, genereret den 22. juli 2010 fra www.husdyrgodkendelse.dk. Ansøgnin-
gen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt 
som bilag 1. 
 
Vilkår 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med 
de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema 
nr. 4083, version 9, genereret den 22. juli 2010 fra www.husdyrgodken-
delse.dk og med de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. 

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

2.2 Meddelelsespligt 
Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændrin-
ger i dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoni-
arealerne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
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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.  

2.3 Gyldighed 
Ansøgningen er opdelt i to etaper. 
Etape 1 

• en forlængelse af nuværende stald på ca. 1.740 m2 (58 m x 30 m) 
• en gyllebeholder på 3.700 m3 
• en kombineret vaske- og møddingsplads på 200 m2 (8 m x 25 m) 
• en plansilo med forplads på ca. 5.500 m2 (58 m x 95 m) 

 
Etape 2 

• en kostald på ca. 6.400 m2 med gylleforsuring (40 m x 160 m) 
• en servicebygning på ca. 180 m2 (14 m x 13 m) 
• et forsuringsanlæg, der kommer til at ligge mellem de to stalde. 
• en gyllebeholder på 3.700 m3 
• en opsamlingsbeholder til vand på 319 m3 
• flytning af en eksisterende lade på ca. 378 m2 (27 m x 14 m) 
• en maskinhal på ca. 500 m2 (25 m x 20 m) 
• sidste del af plansilo 

 
Dyreholdet i etape 1 

• 210 årskøer med en ydelse på 11.000 kg mælk 
• 210 årskvier/stude (6 – 25 mdr.) 
• 50 årssmåkalve (0 – 6 mdr.) 
• 105 tyrekalve (40 – 60 kg). 

Svarende til 403,5 DE. 
 
Dyreholdet i etape 2 

• 332 årskøer med en ydelse på 10.815 kg mælk 
• 251 årskvier/stude (6 – 25 mdr.) 
• 79 årssmåkalve (0 – 6 mdr.) 
• 165 tyrekalve (40 – 60 kg). 

Svarende til 635,31 DE. 
 
Etape 1 består af en forlængelse af bygning 1 (1.1.1 i ansøgningsskemaet). Forlængelsen 
er benævnt bygning 4 (1.1.3 i ansøgningsskemaet). Endvidere etableres der en ny gylle-
beholder (1.1.8 i ansøgningsskemaet), 3 af de 4 plansiloer i plansiloanlægget samt va-
ske- / møddingsplads (1.1.10 i ansøgningsskemaet). 
 
Etape 2 er det resterende dyrehold samt den nye stald (bygning 6, benævnt bygning 
1.1.4 og 1.1.5 i ansøgningsskemaet), servicebygning, forsuringsanlæg, gyllebeholder, 
opsamlingsbeholder til vand, maskinhal, plansilo 4 samt flytning af eksisterende lade.   
 
Det forventes, at etape 1 starter op 1. april 2011 og den forventes at være afsluttet 1. 
april 2013. Etape 2 opstartes derefter og byggeriet forventes at være afsluttet ultimo 
2014, hvorefter der vil ske indkørsel af forsuringsanlæg, mens dyreholdet indsættes i den 
nye bygning. Det er ønsket, at produktionsudvidelsen skal ske på baggrund af egne dyr, 
således at det genetiske materiale er kendt. Da det tager to år for en kviekalv at blive en 
ko, vil det ikke være muligt at gennemføre etape 1 og etape 2 inden for to år. Dertil skal 
der indregnes en årlig normal udskiftning i besætningen på ca. 40 %. Ved at basere ud-
videlsen på eget opdræt undgås det også, at potentielt syge dyr indkøbes. 
 
Aabenraa Kommune har modtaget en beregning på etape 1 og beregningen viser, at eta-
pe 1 lever op til de 4 generelle beskyttelseskrav og BAT. 
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Der gives 2 år til at udnytte af etape 1 og 5 år til udnyttelsen af etape 5 af godkendelsen, 
efter den er meddelt. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, 
være opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes.  
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt 
eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 
Vilkår 

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

2.4 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. 

2.5 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. 

2.6 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
12, stk. 2 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Løgumkloster-
vej 20, 6230 Rødekro. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til et dyrehold i tung race på og udvidelsen 
gennemføres i to etaper: 
 
Dyreholdet i etape 1 

• 210 årskøer med en ydelse på 11.000 kg mælk 
• 210 årskvier/stude (6 – 25 mdr.) 
• 50 årssmåkalve (0 – 6 mdr) 
• 105 tyrekalve (40 – 60 kg). 
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Svarende til 403,5 DE. 
 
Dyreholdet i etape 2 

• 332 årskøer med en ydelse på 10.815 kg mælk 
• 251 årskvier/stude (6 – 25 mdr) 
• 79 årssmåkalve (0 – 6 mdr) 
• 165 tyrekalve (40 – 60 kg). 

Svarende til 635,31 DE  
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 

 
Etape 1 

• en forlængelse af nuværende stald på ca. 1.740 m2 (58 m x 30 m) 
• en gyllebeholder på 3.700 m3 
• en kombineret vaske- og møddingsplads på 200 m2 (8 m x 25 m) 
• en plansilo med forplads på ca. 5.500 m2 (58 m x 95 m) 

 
Etape 2 

• en kostald på ca. 6.400 m2 med gylleforsuring (40 m x 160 m) 
• en servicebygning på ca. 180 m2 (14 m x 13 m) 
• et forsuringsanlæg, der kommer til at ligge mellem de to stalde. 
• en gyllebeholder på 3.700 m3 
• en opsamlingsbeholder til vand på 319 m3 
• flytning af en eksisterende lade på ca. 378 m2 (27 m x 14 m) 
• en maskinhal på ca. 500 m2 (25 m x 20 m) 
• sidste del af plansilo 

 
Etape 1 består endvidere af en forlængelse af bygning 1 (1.1.1 i ansøgningsskemaet). 
Forlængelsen er benævnt bygning 4 (1.1.3 i ansøgningsskemaet). Endvidere etableres 
der en ny gyllebeholder (1.1.8 i ansøgningsskemaet), 3 af de 4 plansiloer i plansiloan-
lægget samt vaske- / møddingsplads (1.1.10 i ansøgningsskemaet). 
 
Etape 2 er det resterende dyrehold samt den nye stald (bygning 6, benævnt bygning 
1.1.4 og 1.1.5 i ansøgningsskemaet), servicebygning, forsuringsanlæg, gyllebeholder, 
opsamlingsbeholder til vand, maskinhal, plansilo 4 samt flytning af eksisterende lade.   
 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre 
tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Løgumklo-
stervej 20, 6230 Rødekro. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

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

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

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

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

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

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

• Ikke vil have væsentlig påvirkning på de landskabelige værdier 
 
Den 27. september 2010 
 
 
 
Lene Kragh Møller   Birgitte Myrthue 
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 78 63 
lkmoe@aabenraa.dk   bmy@aabenraa.dk 
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3 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

3.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Ejendommen er beliggende i landzone ca. 1,5 km nordvest for landsbyen Klovtoft og ca. 
3,5 km vest for Hellevad. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone og bygninger og anlæg etableres i tilknytning til 
eksisterende anlæg.  
 
Formålet med det ansøgte er 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 under sygdom samt sikre, at ansøger 
opnår mere tid til driftsledelse, når der sker en aflastning i det mere manuelle arbejde. 
Derudover tages dele af de eksisterende anlæg ud af brug, da det ikke er tidssvarende 
dyrevelfærdsmæssigt, miljømæssigt eller økonomisk. 
 
På baggrund af ovenstående vil det være nødvendigt at udvide dyreholdets samt etablere 
de ønskede nye bygninger og anlæg. Med de nye bygninger sikres det, at hele anlægget 
lever op til kravene for miljø og dyrevelfærd samt sikrer, at det bedst mulige arbejdsmil-
jø for ansatte også er tænkt ind i arbejdsgangen på ejendommen. 
 
Med flere køer vil det være nødvendigt at have yderligere to gyllebeholdere til at opbeva-
re den producerede gylle samt flere plansiloer til opbevaring af ensilage til dyrene. Af den 
grund vurderes det, at de nye bygninger er erhvervsmæssige nødvendige. 
 

 
 
Afstandene i tabel 1 er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede 
staldanlæg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
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Tabel 1 Afstande til kommuneplaner/lokalplaner 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige byzone 

Ca. 2.450 m Bedsted. 50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-
råde 

Ca. 15,4 km 
Der er tale om et område om-
kring Arrild. 

50 m 

Nabobeboelse Ca. 78 m 
Afstanden er fra eksisterende 
gyllebeholder på 2.060 m3 og 
til Svejlundvej 1. 

50 m 

Afstandene til kommuneplaner/lokalplaner fremgår af bilag 1.4 
 
Tabel 2 Afstandskrav 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse 
Afstands-

krav 

Beboelse på samme  

ejendom 
54 m Fra stuehuset og til ny kostald 15 m 

Levnedsmiddel-
virksomhed >25 m Ikke undersøgt nærmere 25 m 

Fælles vandind-
vindingsanlæg 

Ca. 2.800 m Bedsted Vandværk 50 m 

Enkelt vandind-
vindingsanlæg 

Ca. 102 m 
Fra den nye kostald til privat boring 
til produktionen. Stuehuset modta-
ger vand fra Hellevad vandværk. 

25 m 

Vandløb Ca. 190 m Surbæk syd for ejendommen. 15 m 

Dræn >15 m 

Der er ikke kendskab til dræn på de 
arealer, hvor der skal laves nyetab-
leringer. Såfremt dræn findes vil de 
blive afblændet 15 m fra nyetable-
ringen eller lagt i faste rør.  

15 m 

Sø/Vandhul 74 m Vandhul øst for den nye stald. 15 m 

Offentlig vej 15 m Til Svejlundvej. 15 m 

Naboskel 44 m Til matrikel nr. 1 Svejlund, Hellevad. 30 m 

Afstandene fremgår af bilag 1.5 
 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. 
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Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinier”.  
 
Fredede områder og fortidsminder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelsesli-
nien for fortidsminder. 
  
Der er arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede områder”, 
”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder. Det drejer 
sig om arealerne mark 35 (Tønder kommune), mark 31, mark 22, mark 14, mark 25, 
mark 18 og mark 17 ejet gr og mark Peter Terp. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Der er følgende arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”: mark 42 og 
mark 49. 
 
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 
Placeringen af det nye byggeri er blandt andet bestemt af produktionen på ejendommen 
og i forhold til naturområder omkring ejendommen. Alle nye bygninger og anlæg placeres 
i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.  
 
Kommunen vurderer, at det samlede bygningsanlæg – efter udbygningen – vil fremstå 
som en driftsmæssig enhed. Det vurderedes tillige, at de nye driftsbygninger, herunder 
gyllebeholderne og plansiloen, ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af landskabet.  
 
Kommunen finder, at der er redegjort for, at udvidelsen er erhvervsmæssigt nødvendig, 
idet udvidelsen skal sikre, at der opnås en større rationalisering i arbejdsgangen, hvilket 
gerne skulle medføre, at det daglige arbejde udføres på den mest optimale måde. Der-
udover tages dele af de eksisterende anlæg ud af brug, da det ikke er tidssvarende dyre-
velfærdsmæssigt, miljømæssigt eller økonomisk. 
 
Det er oplyst, at der forefindes dræn på ejendommen, også hvor udvidelserne bliver 
etableret, og at disse vil blive blændet af, så afstanden på 15 meter overholdes. Der 
fastsættes vilkår til dette. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at den ansøgte placering af den nye bygningsmasse er 
acceptabel i forhold til at opnå en rationel drift. Det er vurderet, at nyetableringerne ikke 
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er til gene for nærmeste nabo, da disse placeres længere væk fra nærmeste nabo end 
det eksisterende anlæg.  
 
Den nye staldbygning til køerne kommer til at fremstå synligt i landskabet, da den er 
placeret på toppen af en bakkeø. For at reducere synligheden stilles det vilkår om, at der 
skal ske en beplantning øst for den nye kostald. Beplantningen skal bestå at egnstypiske 
træarter. 
 
Kommunen vurderer, at ejendommen kan drives uden påvirkning af bygge- og beskyttel-
seslinjer, fredninger mv., når gældende lovgivning i naturbeskyttelsesloven og museums-
loven overholdes, og at det ikke er relevant at stille yderligere vilkår til dette. 
 
Vilkår  
 

4. Eksisterende dræn på ejendommen skal blændes af, så afstandskravet på 
15 meter jf. § 8 i husdyrloven overholdes for de nye staldanlæg og gylle-
beholderen. 

3.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Ejendommen ligger ca. 78 m fra nærmeste nabo og ca. 1.500 m fra samlet bebyggelse 
(Klovtoft). Der er ca. 145 m mod øst til skov og ca. 74 m mod øst til beskyttet vandhul.  
 
Området er forholdsvist fladt og landbrugsintensivt, men ejendommen ligger dog på en 
bakke. På nuværende tidspunkt er gården svær at erkende i landskabet, men den nye 
stald vil være synlig fra Løgumklostervej øst for ejendommen. Der er endvidere flere 
gravhøje i området omend ikke helt tæt på anlægget. Gården ligger midt i jordtilliggen-
det, der er meget samlet. I omegnen af ejendommen er der mindre naturbeskyttede are-
aler - moser, enge og vandhuller - men ingen, der er omfattet af § 7 i lov om miljøgod-
kendelse af husdyrbrug. 
 
Anlægget er mod syd og vest skærmet med nyere læhegn. Plantning og vedligeholdelse 
er foretaget af HedeDanmark. 
 
Bygningerne på ejendommen udgøres af et nyt og et gammelt staldanlæg samt gyllebe-
holdere, mødding, maskinhus og en gammel lade.  
 
I forbindelse med udvidelsen ønskes en forlængelse af den eksisterende stald samt end-
nu en stald opført. Desuden kommer der en ny maskinlade, et plansiloanlæg, en kombi-
neret vaske- og møddingsplads, to nye gyllebeholdere samt en beholder til opsamling af 
vand fra plansiloanlægget. De gamle driftsbygninger påtænkes fjernet, når de nye byg-
ninger er blevet opført og anlægget fungerer efter hensigten. Det samme gælder for 
møddingspladsen og ajlebeholderen. Den ene af de gamle bygninger flyttes dog og vil 
fremadrettet blive anvendt som halmlade. 
 
Bedriftens harmoniarealer ligger inden for en afstand af ca. 3,8 km mod nord, ca. 3,8 km 
mod syd og ca. 1,4 km mod øst og ca. 3,8 km vest for ejendommen. Nogle af harmoni-
arealerne mod vest er beliggende i Tønder Kommune. 
 
Der er ikke andre ejendomme med husdyrproduktion inden for en afstand af 300 m. 
 
Der findes vågelys inde i stalden og gårdbelysning på bygningerne, der i de mørke timer 
aktiveres ved bevægelsessensorer, således at lyset kun brænder, når der er behov for 
det. Det skønnes, at lyset ikke er til gene for naboerne, idet de levende hegn skærmer 
herfor. 
 
Byggeriet vil blive opført i samme materialer og farver som det eksisterende byggeri. 
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 Tabel 3 Materialevalg 

Bygning 
Grund-

plan 
ca. 

Byg-
nings-

højde ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

 
1 

Kostald 
(1.1.1) 

Ca. 
2.000 
m2 

6,5 – 8,5 
m 

20º 
Eternittag, ele-
mentvægge m. 
søsten, grå gardiner 

Ungdyr og 
velfærds-
afdeling 

 
2 

Maskinhus 
(flyttes til 3) 

370 m2 6,5 m 20º Eternittag, stålplader, 
gråt tag, røde plader 

Maskiner 

 
3 

Halmlade 
(tidligere 2) 

370 m2 6,5 m 20º 
Eternittag, stålplader, 
gråt tag, røde plader 

Halm 

 
4 

Forlængelse 
af eksiste-
rende kostald 
(1.1.3) 

ca. 
1.700 
m2 

8,5 m 20º Som bygning 1 Kalve- og 
foderlade 

 
5 

Maskinhus ca. 500 
m2 

8,5 m 20º Som bygning 1 Maskiner 

 
6 

Ny kostald 
(1.1.4 og 
1.1.5) 

6.400 
m2 8,5 m 20º Som bygning 1 

Kostald og 
ungdyr 

 
7 

Gyllebeholder 2.060 
m3 

2 m - Grå beton Husdyrgød-
ning 

 
8 

Gyllebeholder 
3.700 
m3 

2 m - Grå beton 
Husdyrgød-
ning 

 
9 

Ny gyllebe-
holder 

3.700 
m3 2 m - Grå beton 

Husdyrgød-
ning 

10 
Ny gyllebe-
holder 

3.700 
m3 2 m - Grå beton 

Husdyrgød-
ning 

11 Vaskeplads og 
mødding 200 m2 3 m - Grå beton 

Husdyrgød-
ning 

12 Plansiloer 5.500 m2 3 m - Grå beton 
Foder inklusiv 
25m*58m 
forplads 

13 Servicebygning 150 m2  20º Som bygning 6  

14 Opsamlingtank 319 m3   Grå beton  

15 
Forsuringsan-
læg 200 m2     

16 Stuehus 200 m2     

Se bilag 1.2 for oversigt over bygningerne 
 
Der gøres opmærksom på, at der gives en fleksibilitet på 10 % med hensyn til højde og 
størrelse på kostalden 1.1.4 og 1.1.5). Det er ikke ansøgers intention at bygge anderle-
des end anført, men hvis det viser sig, at inventar, dyrevelfærd eller andet gør det nød-
vendigt at ændre på de ovenfor anførte størrelser, så ønsker ansøger mulighed for at 
tilpasse dette uden at skulle igennem en tillægsgodkendelse. Endvidere skal der tages 
brandtekniske hensyn i forbindelse med staldbygninger over 5.000 m2. 
 
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”.  
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Uforstyrrede landskaber 
Der er bygninger og opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige na-
turarealer”. 
 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Naturområder”.  
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Områder med naturinteresser”, men 
følgende arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen: mark 3, 42, 43, 44, 14, 
15 og 2 JOH. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 7 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et moseområde nord for 
anlægget. Området er beliggende i Tønder Kommune mellem Rangstrup og Agerskov. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 11 km sydvest for ejen-
dommen. Området er Natura 2000 område nr. DK009X061, Kongens Mose og Draved 
Skov, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F61, Kongens Mose og Draved Skov og ha-
bitatområde nr. H88, Kongens Mose og Draved Skov. 
 
Ejendommens udbringningsarealer afvander via Vidå til Lister Dyb i Vadehavet og berører 
derved flere Natura 2000 vandområder:Habitatområde90, Fuglebeskyttelsesområde 57, 
Habitatområde 78 og Ramsarområde 27.  
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Følgende arealer grænser op til eller lig-
ger helt eller delvis inden for udpegningen ”Beskyttede vandløb”: mark 50, mark 45 ejet 
gr, mark 3, mark 100, mark 22 og mark 18, mark Peter Terp, mark 3 JOH og mark 1 
JOH. 
 
Følgende areal grænser op til eller ligger helt eller delvis inden for udpegningen: ”Beskyt-
tede enge”: Mark 35 (Tønder Kommune), mark 50, mark 100, mark 22, mark 18, ”Be-
skyttede moser”: mark 50 og mark 10, ”Beskyttede søer”: mark 10, mark 33 og mark 
Peter Terp 
 
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 der i projektet er redegjort for inddragelse af eksiste-
rende bygninger og for behovet for det ansøgte anlæg. Ejendommen fremtræder som en 
samlet enhed i landskabet, idet bygningerne er opført i tilknytning til hinanden, og såle-
des udgør ejendommens bebyggelses- og færdselsareal en hensigtsmæssig enhed. Ejen-
dommen ligger trukket tilbage fra Løgumklostervej, som er offentlig vej. 
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Det vurderes, at beliggenheden og udformningen af det ansøgte projekt ikke visuelt vil 
ændre væsentligt på området, da de nye bygninger vil blive som de eksisterende. Der er 
dog stillet vilkår om, at der skal ske beplantning øst for kostalden for at sløre beliggen-
heden. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at den bygningsmæssige udvidelse og de deraf 
følgende ændringer i området ikke vil være i strid med hensynet til de landskabelige 
værdier i området, så længe at der etableres beplantning øst for kostalden som anført i 
vilkåret. 
 
Vilkår  
 

5. De stalde (1.1.4 og 1.1.5), gyllebeholdere (1.1.8 og 1.1.11), ensilage-
plads og møddingsplads (1.1.10) skal opføres i materialer, dimensioner 
og farvevalg, som beskrevet i ansøgning. 

6. Den nye kostald (1.1.4 og 1.1.5) kan variere 10 % i dimension i forhold 
til ansøgningen, således at krav til velfærd, inventar og brandtekniske 
hensyn kan mødes uden udarbejdelse af tillægsgodkendelse. 

7. Til afskærmning af den nye kostald (1.1.4) på 6.400 m2 skal der etable-
res og vedligeholdes et tre-rækket læhegn på østsiden af den nye stald. 
Læhegnet skal bestå af egnstypiske træer og buske, som i løbet af 4-5 år 
giver en vedvarende og effektiv afskærmning. Beplantningen skal være 
afsluttet senest ½ år efter anlæggene er etableret.  
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4 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

4.1 Husdyrhold og staldindretning 
Redegørelse 
I forbindelse med ændringen og udvidelsen vil der ske bygningsmæssige ændringer i 
anlægget. Den eksisterende stald anvendes fremadrettet primært til ungdyr (bygning 1). 
Der ønskes en forlængelse af bygning 1, hvori der laves kælvning-, separations- samt 
behandlingsafdeling samt et særskilt afsnit til goldkøer.  
 
Der ønskes opført en ny kostald, hvor dyrene går på spalter med ringkanal. Der vil dog 
også blive etableret syge- og separationsbokse med dybstrøelse.  
 
For ansøger er det ansøgte staldsystem BAT, da det sikrer den bedste velfærd og mest 
rationelle arbejdsgang. Forholdene er således mest optimale for mennesker og dyr. 
 
BAT staldindretning 
BAT indenfor kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der svarer til 
referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og 
svineproduktion (BREF).  
 
Ansøgningen lever op til BAT, da der fremadrettet sker en forsuring af gyllen fra produk-
tionen. Det betyder, at der sker en forsuring af gyllen fra bygning nr. 6 (1.1.4) og byg-
ning nr. 1 (1.1.1). I etape 1 etableres skrabere i den eksisterende kostald og 75 % af 
dybstrøelsen udspredes direkte. 
 
Fravalg af BAT inden for staldteknologi: 
I svinestalde er det muligt at opnå en reducerende effekt på ammoniakemissionen ved 
gyllekøling i kanalbunden. Der findes der på nuværende tidspunkt ikke forsøg, der viser 
at gyllekøling har en effekt i kvægstalde. Gyllekøling er derfor fravalgt. 
 
Faste gulvtyper er fravalgt, da gyllen skal forsures og have en ammoniakreducerende 
effekt i stalden. 
 
Der etableres ikke luftrensning eller luftvasker, da der er tale om stalde med naturlig 
ventilation. 
 
Tabel 4 Dyreholdet i etape 1 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem (gulvsy-
stem og udmugnings-

system) 

Vægt / 
alder 

Stipladser 
(antal indi-

vider) 
DE 

1.1.1 – 1 
Køer Spalter + skraber  180 266,7 

Kvier Spalter + skraber 6 - 25 mdr. 50 24,5 

1.1.2 – 2 

Småkalve Dybstrøelse 0 – 6 mdr. 50 13,5 

Kvier Spaltegulvbokse 6 – 25 mdr. 50 24,1 

Tyrekalve Dybstrøelse 40 – 60 kg 105 1,4 

1.1.3 - 4 
Køer 

Dybstrøelse med lang 
ædeplads på spalter  30 44,4 

Kvier Dybstrøelse 6 – 25 mdr. 60 28,9 

I alt     403,5 
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Tabel 5 Dyreholdet i etape 2 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem (gulvsy-
stem og udmugnings-

system) 

Vægt / 
alder 

Stipladser 
(antal indi-

vider) 
DE 

1.1.1 – 1 Kvier Spalter + gylleforsuring 6 - 25 mdr. 200 96,61 

1.1.3 - 4 

Køer 
Dybstrøelse med lang 
ædeplads på spalter  32 46,92 

Kviekalve Dybstrøelse 0 – 6 mdr. 79 21,35 

Tyrekalve Dybstrøelse 40 – 60 kg 20 (165 stk.) 2,16 

1.1.4 - 6 
Køer Spalter + gylleforsuring  290 425,22 

Kvier Spalter + gylleforsuring 6 - 25 mdr. 51 24,64 

1.1.5 - 6 Køer Dybstrøelse  10 14,66 

I alt      631,56 

 
Driften sker kontinuert  
 
Vurdering 
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er udarbejdet et referen-
cedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der svarer til BREF-dokumentet 
vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion, da kvæg ikke er listet i IPPC-direktivets 
artikel 6.6. 
 
Den eksisterende spaltestald (staldafsnit 1.1.1): 
Den eksisterende kostald er indrettet med spaltegulv og ringkanal.  
 
I etape 2 etableres gylleforsuring i stalden. Det fremgår af BAT-bladet for svovlsyrebe-
handling af kvæggylle, at gylleforsuring at reducere ammoniakfordampningen med ca. 50 
% sammenlignet med referencesystemet, som er løsdriftstald med sengebåse og spalte-
gulv i gangarealer, samt ringkanal under spaltegulvet. 
 
Det er kommunens vurdering, at det valgte staldsystem skal betragtes som BAT i kombi-
nation med gylleforsuring. 
 
Udvidelse eksisterende kostald (staldafsnit 1.1.3): 
Stalden skal primært anvendes til småkalve og tyrekalve, der bliver endvidere plads til 
32 køer i dybstrøelse med lang ædeplads med spalter.  
 
For småkalve og tyrekalve opererer Husdyrgodkendelse.dk alene med dybstrøelse som 
mulig staldsystem. Der er herudover ikke fastlagt BAT – krav for staldsystemer til denne 
dyregruppe. På det foreliggende grundlag finder kommunen derfor, at de anvendte sy-
stemer er BAT. 
 
Dybstrøelsesafdelinger til enkelte køer eller kvier vurderes også at være BAT af hensyn til 
dyrevelfærd. Kommunen har vurderet, at der med de 32 pladser her og 10 i den nye 
stald etableres et rimeligt antal pladser til kælvende køer og dyr, der skal aflastes, i for-
hold til bedriftens størrelse. 
 
Ny kostald (staldafsnit 1.1.4): 
Den nye stald etableres som sengestald med spalter og ringkanal, der etableres gyllefor-
suring i stalden. Det fremgår af BAT-bladet for svovlsyrebehandling af kvæggylle, at gyl-
leforsuring at reducere ammoniakfordampningen med ca. 50 % sammenlignet med refe-
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rencesystemet, som er løsdriftstald med sengebåse og spaltegulv i gangarealer, samt 
ringkanal under spaltegulvet. 
 
Det er kommunens vurdering, at det valgte staldsystem skal betragtes som BAT i kombi-
nation med gylleforsuring. 
 
Ny kostald (staldafsnit 1.1.5): 
Der etableres et afsnit med dybstrøelse (hele arealet) til 10 køer. 
 
Som det fremgår ovenfor har kommunen vurderet, at der etableres et rimeligt antal 
pladser til kælvende køer og dyr, der skal aflastes, i forhold til bedriftens størrelse. 
 
Etape 1 
Gylleforsuring etableres først i etape 2, der er derfor gennemført en vurdering af BAT for 
etape 1 alene. 
 
Den eksisterende kostald er en sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til 
køer og kvier. I etape 1 vil der forsat være køer i stalden: 180 køer/266,7 DE. I nudrift 
er der 142 køer/189,5 DE i stalden. Desuden er der i stalden 53 kvier/26,9 DE i nudrift 
og 50 kvier/24,1 DE i etape 1.  
 
Kostalden er opført i 1996 og ændret i 2003. For krav til eksisterende dele af anlægget 
skal der fastsættes en rimelig frist til at opfylde BAT-krav, der fastsættes i en miljøgod-
kendelse foranlediget af en udvidelse eller ændring. Det er planlagt at foretage den første 
revurdering i 2018. Da staldens restlevetid er længere end 2018, hvis etape 2 ikke gen-
nemføres, er der i denne miljøgodkendelse ikke stillet vilkår om renovering af stalden. 
 
Der er gennemført en beregning af omkostninger ved ombygning af eksisterende kostald 
til præfabrikeret drænet gulv. Beregningen viser, at omkostningerne pr. kg reduceret N 
pr. år er 160,- kr., at meromkostningerne pr. ko er 909,- kr. pr. år og at meromkostnin-
gen i forhold til gennemsnittet pr. årsko af i totale omkostninger er 4,6 %, såfremt den 
totale omkostning pr. ko er 19.756 kr. Beregningen er vedlagt som bilag 1.15. 
 
Der er ikke foretaget proportionalitetsberegninger på etablering af skrab, da ansøger 
vælger at skrabe i denne stald i etape 1 ved både køer og kvier med 20 % ammoniakre-
duktionseffekt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at præfabrikeret drænet gulv ikke kan betragtes som væ-
rende BAT i den eksisterende stald, da omkostningerne ikke står i rimeligt forhold til mil-
jøgevinsten – løsningerne er ikke proportionale, da prisen pr kg reduceret kg N er over 
40 kr, og der er en merudgift på mere end 2 % i forhold til gennemsnitomkostningen pr 
ko.  
 
Det skal sikres, at udvidelsen i spaltestalden (38 køer) lever op til BAT, dvs. 4 % for-
dampning fra stalden. 
 
For at opfylde dette krav etableres skrab på spalterne, hvilket sikrer, at spalterne holdes 
rene og ammoniakfordampningen derved reduceres. Skrab kan reducere ammoniakfor-
dampningen med 20 % i henhold til FarmTest Kvæg nr. 21, hvor spalterne blev skrabet 
hver 4. time. Skraber på det eksisterende spaltegulv i kostalden kan efter omstændighe-
derne betegnes som BAT, da det reducerer ammoniakfordampningen, forbedrer klov-
sundheden, er relativ billig i anskaffelse og drift og medvirker til opfyldelse af BAT for 
udvidelsen, således, at der i kostalden vil være proportionalitet mellem miljøgevinst og 
omkostninger til etablering og drift af anlægget. 
 
Der er gennemført beregninger til dokumentation af, at der gennemføres andre tiltag, 
der svarer til, at det udvidede antal køer i stalden (38 køer) går på gulvsystem med 4 % 
fordampning. Beregningen viser, at ammoniakemissionen reduceres med 500 kg N, hvis 
de 38 køer går på præfabrikerer drænet gulv i stedet for på spaltegulv med skraber. Til-
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svarende reduktion opnås ved, at alle spalter skrabes både ved køer og kvier, og 75 % 
dybstrøelsen fra både køer og kvier udbringes direkte. Beregningen er vedlagt som bilag 
1.16. 
 
Kommunen accepterer, at tilbygningen til kostalden etableres som en dybstrøelsesstald 
for at sikre, at der er tilstrækkelig pladser til kælvende køer og dyr til aflastning. 
 
Samlet vurdering 
Det er på baggrund af ovenstående gennemgang kommunens samlede vurdering, at 
husdyrbruget med hensyn til staldsystemer i eksisterende og fremtidige staldbygninger i 
både etape 1 og etape 2 har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og 
begrænse forureningen ved anvendelse af bedst tilgængelige teknologi (BAT). 
 
Vilkår  
 

8. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte 
staldafsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenståen-
de tabel dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkårene 9. Dy-
reenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 
717 af 2. juli 2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dy-
rehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved 
ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, 
som gælder. 

Etape 1 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem (gulvsy-
stem og udmugnings-

system) 

Vægt / 
alder 

Stipladser 
(antal indi-

vider) 
DE 

1.1.1 – 1 
Køer Spalter + skraber  180 266,7 

Kvier Spalter + skraber 6 - 25 mdr. 50 24,5 

1.1.2 – 2 

Småkalve Dybstrøelse 0 – 6 mdr. 50 13,5 

Kvier Spaltegulvbokse 6 – 25 mdr. 50 24,1 

Tyrekalve Dybstrøelse 40 – 60 kg 105 1,4 

1.1.3 - 4 
Køer 

Dybstrøelse med lang 
ædeplads på spalter  30 44,4 

Kvier Dybstrøelse 6 – 25 mdr. 60 28,9 

I alt     403,5 

 
Etape 2 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og ud-
mugningssystem) 

Vægt / 
alder 

Stipladser 

(antal indi-
vider) 

DE 

1.1.1 – 1 Kvier Spalter + gylleforsuring 6 - 25 mdr. 200 96,61 

1.1.3 - 4 

Køer 
Dybstrøelse med lang 
ædeplads på spalter 

 32 46,92 

Kviekalve Dybstrøelse 0 – 6 mdr. 79 21,35 

Tyrekalve Dybstrøelse 40 – 60 kg 20 (165 stk.) 2,16 
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1.1.4 - 6 
Køer Spalter + gylleforsuring  290 425,22 

Kvier Spalter + gylleforsuring 6 - 25 mdr. 51 24,64 

1.1.5 - 6 Køer Dybstrøelse  10 14,66 

     631,56 

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

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

10. Afgangsvægten for tyrekalve kan variere, så længe det maksimale antal 
DE i tyrekalve ikke overskrides. 

11. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens stør-
relse efter 2 år / 5 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og når besæt-
ningen er nået op på 631,56 DE. 

12. Der skal skrabes i den eksisterende kostald nr. 1.1.1 i etape 1, senest 
når dyreholdet i stalden udvides. Spalterne skal skrabes mindst hver 4. 
time og sikre effektiv fjernelse af gødning. 

13. 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. 

14. I staldafsnit (1.1.3 og 1.1.5) med dybstrøelse skal der strøs med halm el-
ler andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør 
i overfladen. 

15. Efter udvidelsen må der ikke være dyr i stald 1.1.2. 

4.2 Ventilation 
Redegørelse 
Der er ingen mekanisk ventilation på ejendommen efter produktionsudvidelsen, idet ek-
sisterende stalde med mekanisk ventilation udfases i forbindelse med denne miljøgod-
kendelse og fjernes på sigt. Der anvendes kun naturlig ventilation, og ventilationen sker 
gennem åbning i siderne samt i kip.  
 
Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket medfører, at staldgulvene 
er forholdsvis tørre, hvilket betyder en lavere koncentration af ammoniak og lugt. 
 
Vurdering 
For intensiv fjerkræ- og svineproduktion over en vis størrelse er i EU-regi i 2003 udar-
bejdet en BREF - note, som anfører, hvad der betragtes som BAT (Best Available Tecni-
que) i forbindelse med en række produktionsforhold, herunder driftsstyring, staldindret-
ning, vand- og energiforbrug mv. Skov- og Naturstyrelsen anfører i husdyrvejledningen, 
at der også for produktion af andre husdyrtyper (herunder kvæg) skal ske tilsvarende 
inddragelse af BREF’ens BAT – aspekter i det omfang, det er relevant.  
 
Det fremgår af BREF – noten, at det bl.a. er BAT at reducere energiforbruget ved at an-
vende naturlig ventilation, hvor dette er muligt.  
 
Aabenraa Kommune vurderer således, at husdyrbruget anvender BAT ved naturlig venti-
lation, og at det ikke er relevant at stille yderligere vilkår til dette. 

4.3 Fodringsteknik  
Redegørelse 
Bedriftens nuværende forbrug af foderstoffer til køer og opdræt er ca. 450 tons kraftfo-
der pr. år. Efter udvidelsen vil der blive anvendt ca. 1.000 ton kraftfoder pr. år, således 
at foderforbruget stiger med 120 %. Andelen af grovfoder og halm stiger tilsvarende med 
ca. 120 %. Hovedsageligt produceres grovfoderet på ejede og forpagtede arealer, mens 
halm indkøbes. Der kan forekomme indkøb af grovfoder.  
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Foder til kvæg består af ca. 55-60 % hjemmeavlet grovfoder, hovedsageligt majs og 
græs, samt indkøbt tilskudsfoder i form af færdigblandinger alene eller i kombination 
med forskellige råvarer som f.eks. sojaskrå, rapsprodukter, korn, roepiller m.m. Foder-
planen afstemmes med en mineralblanding for at tilgodese kreaturernes behov for næ-
ringsstoffer. 
 
Fodersammensætningen afstemmes i forhold til dyrenes biologiske behov (kalv, kvie, 
malkende ko, goldko, slagteko og evt. slagtekalv). For at opnå så præcis en næringsstof-
sammensætning som muligt, udtages der analyser af grovfoderet. Analyserne ligger til 
grund for sammensætningen af det indkøbte foder. Optimeringen af foderplanen sker 
bl.a. på protein, så overforsyning såvel som underforsyning undgås. Overforsyning med 
protein medfører en belastning på miljøet, men det overbelaster også koen. 
 
På mineralsiden kan der ud fra bedriftens aktuelle grovfoderanalyser af mineralstofpro-
ducenten udarbejdes specielt sammensatte mineralblandinger, der opfylder normerne til 
dyrenes behov for alle mikro- og makromineraler, heriblandt fosfor, samt vitaminer. An-
søger er interesseret i at ovenstående er i orden, da ubalance i foderets sammensætning 
betyder forringelse af foderudnyttelsen og dermed forringelse af det økonomiske udbytte. 
 
Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fod-
ring. I nudrift er der derfor ikke indtastet oplysninger, hvorved www.husdyrgodkendel-
se.dk beregner på baggrund af normtal. Der er ikke indtastet oplysninger om foder i an-
søgt drift, da foderkorrektion ikke ønskes anvendt som en af de ammoniakreducerende 
kilder. 
 
Miljøstyrelsen oplyser at hvad angår optimering af fosforudnyttelsen ved fodring af mal-
kekvæg, vil mange fodermidler i praksis have et fosforindhold, som overstiger koens fy-
siologiske behov uden brug af mineralsk fosfor. På grund af fodermidlernes høje fosfor-
værdi, har miljøstyrelsen ikke fastlagt et BAT-emissionskrav for fosforudledningen fra 
kvæg. 
 
Der opbevares foder i nordenden af bygning 4, hvor der skal opbevares tørfoder, såsom 
sojaskrå, roepiller, rapsskrå og fodermineraler.  
 
I foderladen opbevares tilskudsfoder, herunder sojaskrå, rapskager og roepiller. De øvri-
ge fodermidler, kridt og mineraler osv. opbevares også i foderladen. Dette leveres i sæk-
ke på paller eller i bigbags.  
 
Vurdering 
Det er forureningsforebyggende (BAT) at gennemføre effektiv fodring til reduktion af ud-
skillelsen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer mod-
svarer dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige.  
 
Grundlaget for reduktion i næringsstofforurening er i lovgivningen baseret på, at der kan 
anvendes differentierede virkemidler, hvoraf fodring er ét. Da der herudover ikke er fast-
lagt BAT – krav for fodring af kvæg, betragter kommunen normtallene, som anvendes på 
ejendommen, for at være BAT, indtil evt. konsistente BAT – niveauer bliver udmeldt fra 
retningsgivende referencer, jf. det nedsatte teknologiudvalg. 
 
Foderets indhold af råprotein og fosfor har betydning for koncentrationen af næringsstof-
fer i gødningen og påvirker herved ansøgningsskemaets beregninger af emissioner fra 
stalde og lager, samt gødningsbelastningen på udbringningsarealerne. Der stilles ikke 
vilkår til fodring, idet ansøger har angivet 0 i de felter, der specificerer fodringen i ansøg-
ningsskemaet. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der anvendes BAT inden for foder, og at indkøbte fo-
dermidler og ensilage opbevares og håndteres miljømæssigt forsvarligt uden væsentlig 
risiko for miljøet. 
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4.4 Opbevaring af ensilage 
Redegørelse 
Der søges om lovliggørelse af de 3 plansiloer nord for ejendommen. Siloerne er hver især 
12 m x 50 m for den ene silos vedkommende og 15 m x 50 m for de resterende to. Silo-
erne er uden bagvægge og med sider på 3 m. Det er ønsket at forlænge siloerne med 20 
m samt at etablere endnu en silo mod øst på 15 x 70 m. Alt i alt vil der være tale om ca. 
4.000 m2 plansilo. 
 
Der bliver opbevaret ca. 12.000 m3 ensilage pr år. Ensilagen opbevares i plansiloerne, 
der er på ca. 4.000 m2. Fremover vil der sandsynligvis ikke blive opbevaret ensilage i 
markstakke. 
 
Håndtering af ensilage vil ske således at eventuelle lugt- og fluegener for nabobeboelser 
minimeres. Endvidere vil håndteringen sikre, at risiko for tab af næringsstoffer til omgi-
velserne minimeres. 
 
Såfremt der er ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlings-
beholder, vil de højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der vil derefter gå 
minimum 5 år, før ensilagen igen placeres på samme sted. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af ensilage i plansiloer med afløb til opsam-
lingsbeholder giver væsentlig mindre påvirkning til omgivelserne end opbevaring i mark-
stak. 
  
Da der fastsættes vilkår om overdækning af ensilage og placering af eventuelle mark-
stakke, idet det i øvrigt forudsættes, at etablering, indretning og drift af ensilagesiloerne 
sker som oplyst og i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, 
finder Kommunen ikke anledning til at fastlægge videre regulering ved vilkår i nærvæ-
rende afgørelse.     
 
Vilkår  

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

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

18. Kasseret ensilage fra ensilagepladser/ –siloer eller markstakke skal fjer-
nes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at 
forhindre lugtgener og forurening af omgivelserne. 

19. Ensilage i markstak skal overholde følgende afstandskrav: 
 

Kategori 
Afstandskrav, 

meter 
Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m 
Fælles vandindvindingsanlæg 50 m 
Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m 
Offentlig vej og privat fællesvej 15 m 
Levnedsmiddelvirksomhed 25 m 
Nabobeboelse 50 m 
Til naboskel 30 m 

 
20. Ensilage skal overdækkes straks efter etablering af markstak. 
21. Ensilagen skal overdækkes med lufttæt materiale straks efter ilægning i 

siloen. 
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4.5 Energi- og vandforbrug 
Redegørelse 
Elektricitet anvendes primært til malkning, gylleforsuring, nedkøling af mælk, gyllepump-
ning samt belysning. Energiforbruget pr. DE er generelt lavt i en kvægbesætning, idet 
staldene ikke opvarmes, og som regel ventileres naturligt.  
 
Der er naturlig ventilation i alle staldene, hvilket medfører, at der ikke bruges energi til 
ventilation. Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket medfører, at 
staldgulvene er forholdsvis tørre, hvilket betyder en lavere koncentration af ammoniak 
og lugt.  
 
Der sker ingen opvarmning af driftsbygninger med dyrehold, hvorfor der ikke bruges 
energi på opvarmning. Opvarmning af stuehus sker med overskudsvarme fra køling af 
mælketank. 
 
Endvidere bruges solen som lyskilde i videst muligt omfang. Dette sker ved at have 
størst muligt lysindfald og lyse farver i stalden.  
 
Der findes vågelys inde i stalden og gårdbelysning på bygningerne, der i de mørke timer 
aktiveres ved bevægelsessensorer, således at lyset kun brænder, når der er behov for 
det. 
 
Logistikken i forbindelse med fodring er indrettet, så afstanden giver færrest muligt 
driftstimer i forbindelse med fodring, hvilket minimerer energiforbruget.    
 
 Tabel 6 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

Elforbrug  101.760 kWh 400.000 kWh 

Dieselolie til markbruget  21.500 l 21.500 l 

 
Vandet til produktionen stammer fra egen boring uden måler, hvilket resulterer i, at for-
bruget er ukendt. Vandet anvendes til drikkevand til dyrene samt til rengøring af stalde 
og malkeanlæg mm. 
 
Dyrene benytter drikkekar med lidt spild, men har i øvrigt adgang til det vand, de har 
behov for. 
 
Stuehuset får vand fra Hellevad Vandværk. 
 
Tabel 7 Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. vandspild  6.200 m³ 14.500 m³ 

Vask af malkerobotter.   450 m³  996 m³ 

Rengøring af markredskaber  10 m³ 10 m³ 

Vanding, markbrug 183.000 m³ 183.000 m³ 

I alt vandforbrug eksl. markvanding  10.670 m³ 15.516 m³ 

Boringer fremgår af bilag 1.8 
 



 

 

29

Der er egen vandboring, hvorfor mængderne er skønnede. Endvidere afhænger det sam-
lede forbrug af nødvendigheden for markvanding. I forbindelse med produktionsudvidel-
sen etableres der vandur på boringen til produktionen, så forbruget kan overvåges. 
 
Der forefindes timetæller på markboringerne. 
 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at 
undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. 
 
Der er installeret drikkekar med stor vandoverflade. 
 
Landbrugsmaskiner vaskes med højtryksrenser. 
 
Vurdering 
Med henblik på at reducere energiforbruget er i EU’s BREF - note for intensiv fjerkræ- og 
svineproduktion over en vis størrelse udpeget nogle teknikker, som anfører, hvad der 
betragtes som BAT (Best Available Tecnique). Disse aspekter skal tilsvarende inddrages 
for kvægbrug i det omfang det er relevant. 
 
Det fremgår af BREF – noten, at det bl.a. er BAT at reducere energiforbruget ved at an-
vende naturlig ventilation, hvor dette er muligt, og at anvende lavenergi-belysning. Beg-
ge tiltag anvendes på ejendommen. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at det er BAT at tilsigte brug af naturligt lys, at 
genvinde varme fra mælkekøling og at minimere energiforbrug ved at tilrettelægge fod-
ring og arbejdsopgaver i markbruget hensigtsmæssigt. 
 
Det vurderes, at husdyrbruget har foretaget relevante foranstaltninger til begrænsning af 
energiforbruget, og at det ikke er relevant at stille yderligere vilkår hertil. Det vurderes 
også, at de anførte ændringer i forbruget af energi, som udvidelsen vil medføre, ikke vil 
have en væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Der stilles vilkår om, at energiforbruget skal registreres og at forbruget ikke må stige 
væsentligt i forhold til det oplyste. Endvidere fastsættes vilkår om kontrol og eftersyn. 
 
Med henblik på at reducere vandforbruget er i EU’s BREF - note for intensiv fjerkræ- og 
svineproduktion over en vis størrelse udpeget nogle teknikker, som anfører, hvad der 
betragtes som BAT (Best Available Tecnique). Disse aspekter skal tilsvarende inddrages 
for kvægbrug i det omfang det er relevant. 
 
Det fremgår af BREF – noten, at det bl.a. er BAT at reducere vandforbruget ved at rengø-
re udstyr med højtryksrenser og finde en balance mellem rengøring af stald og udstyr og 
brug af så lidt vand som muligt, at udføre regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlæg-
get for at undgå spild og at føre journal over vandforbrug.  
 
Ejendommen anvender kun lidt vand til rengøring af stald, der anvendes højtryksrenser 
til rengøring af udstyr samt foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene. 
Hvilket er i overensstemmelse med BAT. 
 
Jævnligt eftersyn af drikkevandsinstallationer så utætheder og vandspild kan forhindres 
eller hurtigt afhjælpes er også i overensstemmelse med BAT i BREF-noten. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at kalibrering af drikkeanlægget ikke er rele-
vant, hvis der anvendes drikkesystemer, hvor det maksimale flow passer til de forskellige 
dyrs drikkehastighed, og som afbryder vandtilførslen, når dyrene ikke drikker.  
 
Det vurderes, at husdyrbruget har foretaget relevante foranstaltninger til begrænsning af 
vandforbruget, og at det ikke er relevant at stille yderligere vilkår hertil. Det vurderes 
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også, at de anførte ændringer i forbruget af vand, som udvidelsen vil medføre, ikke vil 
have en væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Vand til produktionen hentes fra egen boring. Vandforbruget øges fra 6.200 m3 til 14.500 
m3, der skal derfor søges om ny vandindvindingstilladelse. 
 
Der stilles vilkår om, at vandforbruget skal registreres og at forbruget ikke må stige væ-
sentligt i forhold til det oplyste.  
 
Vilkår  
 

22. Anlæg, der er særligt energiforbrugende, f. eks. mælkekøleanlæg, forsu-
ringsanlæg og malkerobotter skal minimum kontrolleres én gang om året 
og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. Dato 
for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. 

23. Vand- og energiforbruget skal mindst registreres hver 12. måned. Dato 
for aflæsning og målerstand samt forbrug skal noteres i driftsjournalen, 
der skal opbevares i mindst 5 år. 

24. Der skal etableres vandur på ejendommen, så vandforbruget kan aflæ-
ses.  

25. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 400.000 
kWh/år, skal der inden for 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbej-
des en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis 
ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen 
skal fremvises ved tilsyn.  

26. Hvis vandforbruget (ekskl. markvanding) på årsplan stiger med mere end 
10 % ud over 15.516 m3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæs-
ningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduce-
res til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering 
kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn. 

4.6 Spildevand, samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Spildevand fra produktionen i driftsbygningerne består af drikkevandsspild (ca. 182 m³) 
og rengøring fra malkerobotter (996 m³). Spildevandet ledes til gyllebeholder.  
 
Der vil være sanitært spildevand fra driftsbygningerne. Det er vurderet til at være ca. 30 
m3. Spildevandet vil blive ledt til separat tank og videre til nedsivningsanlæg eller lignen-
de godkendt anlæg. Fra stuehuset er det vurderet, at der ledes ca. 170 m³ til septiktank 
og videre til nedsivningsanlæg.  
 
Tagvand fra driftsbygninger og stuehus ledes til faskiner. Mængden vurderes at være ca. 
7.800 m3. 
 
Overfladevand fra vaskeplads/møddingsplads ledes til gyllebeholder. Der er tale om ca. 
150 m³ vand på årsbasis og er fordelt på vaskevand fra vaskeplads (10 m³) samt over-
fladevand fra vaskeplads (140 m³). Overfladevand fra betonplads til forsuringsanlæg 
ledes til gyllekanaler. Det vurderes at være tale om ca. 140 m3. 
 
Overfladevand fra plansiloer ledes til separat opsamlingsbeholder på 319 m³. Der er tale 
om ca. 3.850 m³ vand på årsbasis. 
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Tabel 8 Spildevand 

Spildevandstyper 
m³ /år 

før udvi-
delse 

m³ /år 
efter ud-
videlse 

Afledes til 
Rense-

foranstaltning 

Rengøringsvand, drikke-
vandsspild mv. 

 501 m³ 1.178 m³ Gyllebeholder Ingen 

Vaskeplads, vaskevand 10 m³ 10 m³ Gyllebeholder Ingen 

Vaskeplads og møddings-
plads, regnvand  0 m³  140 m³ Gyllebeholder Ingen 

Forsuringsplads, regn-
vand 

 0 m³  140 m³ Gyllekanaler Ingen 

Sanitært spildevand fra 
stuehus 

170 m³ 170 m³ Nedsivning Ingen 

Sanitært spildevand fra 
folkeholdsfaciliteter 

 0 m³  30 m³  Nedsivning Ingen 

1 mdr. regnvand fra plan-
siloer  0 m³  321 m³  Gyllebeholder Ingen 

11 mdr. regnvand fra 
plansiloer  0 m³  3.529 m³  Vandbeholder Ingen 

Regnvand i gyllebeholde-
re 

 575 m³  1.301 m³  Gyllebeholder Ingen 

Afløbsforholdene fremgår af bilag 1.9 og tagvand fremgår af bilag 1.10   
 
Vurdering 
I spildevandsbekendtgørelsen defineres spildevand som alt vand, der afledes fra beboel-
se, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer. Tag- og overfladevand defi-
neres som regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer. Tag- og 
overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regn-
vand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden 
sammensætning. 
 
I BBR er oplyst, at afledningen af sanitært spildevand sker som: Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg.  
 
Det oplyses, at tagvand afledes til nedsivning, hvilket kræver en tilladelse i henhold til 
Miljøbeskyttelsesloven. Der skal således søges om tilladelse til nedsivning af tag- og 
overfladevand fra nye bygninger og arealer.  
 
Overfladevand fra plansiloerne ledes til særskilt opsamlingsbeholder på 319 m3, hvilket 
svarer til ca. 1 måneders kapacitet. Der stilles vilkår om afløb til gyllebeholder fra behol-
deren, således at overfladevand ligeledes kan ledes til gyllebeholder.  
 
Idet det i øvrigt vurderes, at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndte-
ring af spildevand er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra 
driftsmæssigt spildevand, finder kommunen ikke anledning til at stille videre krav i nær-
værende afgørelse. 
 
Vilkår 
 

27. Overfladevand og ensilagesaft fra plansiloerne skal opsamles i en behol-
der på mindst 319 m3, der er placeret øst for gyllebeholderne. Opsam-
lingsbeholderen skal tjekkes løbende for at sikre, at den ikke løber over. 
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28. Opsamlingsbeholderen til pladsvand skal være forbundet med en gylle-
beholder, således at regnvand kan ledes til gyllebeholder, hvis beholde-
ren på 319 m3 bliver fuld. 

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

4.7 Sprøjtemidler, kemikalier og medicin 
Redegørelse 
 
Tabel 9 Sprøjtemidler, kemikalier og medicin 

Type Opbevaringssted 
Mængder 
pr. år 

Oplagret mængde 

Bekæmpelsesmidler Bygning 5 100 L 0 L 
Kunstgødning Bygning 3 eller 5 90 tons 5 tons 
Smøreolie Bygning 5 300 L 60 L 
Medicin Bygning 13 5 l 500 ml 
Kemikalier (rengøring) Ved robotter 1.000 L  < 400 L 
Svovlsyre (forsurings-
anlæg) 

11 m3 tank ved forsu-
ringsanlægget 50.000 kg 20.000 kg 

 
Vask af traktor og marksprøjte, der har været anvendt til udbringning af plantebeskyttel-
ses-midler, sker på vaskeplads med opsamling til beholder, eller på det areal, hvor plan-
te-beskyttelsesmidlet er blevet udbragt. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til 
udbringning af plantebeskyttelses-midler, placeres på behandlet areal, vaskeplads med 
opsamling til beholder eller anden beholder, eller under tag. Indvendig vask af sprøjte 
sker med spuledyser. 
 
Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler må ikke ske ved direkte op-
sugning fra søer, vandløb eller brønde/boringer. Der må være risiko for afløb til dræn 
eller vandløb. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommunen vurderer, 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 så-
ledes, at væsker ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, 
hvis der måtte ske udslip. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at placering, opbevaring samt håndtering af kemikalier, 
sprøjtemidler og medicin ikke udgør nogen risiko for forurening af jord, overflade- og 
grundvand under forudsætning af overholdelse af de stillede vilkår.  
 
Vilkår 

30. Gødningsstoffer, olier, kemikalier, foderstoffer m.v. skal opbevares, såle-
des at væsker ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller af-
løbssystemer, hvis der måtte ske udslip. 

31. Marksprøjte (slanger og dyser) skal til enhver tid være vedligeholdt, så-
ledes at der ikke fremkommer dryp fra sprøjten ved kørsel til og fra mar-
ken. 

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

Affaldstype 
Opbeva-
rings-sted 

Transportør Modtageanlæg 
Mængder 
pr. år 

EAK-
kode 

ISAG
-kode 

Olie- og kemi-
kalieaffald: 

      

Spildolie Maskinhus 
Transporte-
rer selv Forhandler Ca. 300 l. 13.02.08 06.01 

Olietromle Maskinhus Transporte-
rer selv 

Forhandler 1 stk 15.01.04 56.20 

Olie- og brænd-
stoffiltre 

Skiftes på 
værksted - - - 16.01.07 06.05 

Blyakkumulatorer 
Skiftes på 
værksted 

- - - 16.06.01 05.99 

Rester af bekæm-
pelsesmidler 

Maskinhus - - - 02.01.05 05.12 

Spraydåser Maskinhus 
Transporte-
rer selv 

Erhvervsaffaldsstati-
on Rødekro 50 stk. 16.05.04 23.00 

Kanyler i særlig 
beholder 

Dyrlægen Transporte-
rer selv 

Erhvervsaffaldsstati-
on Rødekro 

1 kanyle-
boks 

18.02.02 05.13 

Tørbatterier – 
NiCd 

Spand på 
kontor 

Transporte-
rer selv 

Erhvervsaffaldsstati-
on Rødekro 25 stk. 20.01.33 77.00 

Tørbatterier – 
Kviksølv 

Spand på 
kontor 

Transporte-
rer selv 

Erhvervsaffaldsstati-
on Rødekro 25 stk. 20.01.33 77.00 

Fast affald:       
Tom beskidt em-
ballage (pa-
pir/pap) 

Maskinhus Transporte-
rer selv 

Miljøstationen Små 
mængder 

15.01.01 50.00 

Tom emballage 
(plast) 

Maskinhus Transporte-
rer selv 

Erhvervsaffalds stati-
on Rødekro 

Små 
mængder 

15.01.02 52.00 

Bigbags af PE-
plast 

Maskinhus Transporte-
rer selv 

Erhvervsaffalds stati-
on Rødekro 

Små 
mængder 

15.01.02 52.00 

Europaller og 
éngangspaller af 
træ 

Maskinhus Forhandler  
i retursystem 

Forhandlernet, 
Mammen Erhvervs-
genbrug, Syd og 
Sønderjydsk Affalds-
håndtering eller an-
det  godkendt mod-
tageanlæg 

20 stk. 15.01.03  

Lysstofrør og 
elsparepærer 

Kontor Transporte-
rer selv 

Erhvervsaffalds stati-
on Rødekro 

30 stk. 20.01.21 79.00 

Overdæknings-
plast Maskinhus 

Transporte-
rer selv 

Erhvervsaffalds stati-
on Rødekro 1.000 KG 02.01.04 52.00 

Jern og metal Maskinhus 

U.L. Peter-
sens Eftf. 
Preben Niel-
sen ApS 

U.L. Petersens Eftf. 
Preben Nielsen ApS 

2.000 KG 02.01.10 56.20 

Diverse brændbart 
inkl. tomme medi-
cinglas 

Gl. lade Transporte-
rer selv 

Erhvervsaffaldsstati-
on Rødekro 

1 læs/år 

Afhæn-
gig af 
indhold / 
15.01.07 

19.00 

Pap (rent) Kontor 
Transporte-
rer selv Miljøstationen 

Små 
mængder 20.01.01 50.00 

Papir (rent) Kontor Transporte-
rer selv 

Miljøstationen Små 
mængder 

20.01.01 50.00 

Glas 
Kun hushold-
ning 

Transporte-
rer selv Miljøstationen 

Små 
mængder 20.01.02 51.00 
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Mængderne er opgjort efter bedste evne, men de vil afhænge af mange variable lige fra 
klima, udbytter i marken, sygdom i besætning, modernisering af produktionen eller leve-
randørskift af produkter anvendt i produktionen. 
 
Der foretages ikke afbrænding af affald på ejendommen. Det gælder dog ikke afbrænding 
af affald, der er tilladt i medfør af kommunernes affaldsregulativ (haveaffald og skovaf-
fald). 
 
De døde dyr er placeret over jordniveau på betonspalter på et befæstet areal, som er 
sikret mod ådselædende dyr ved indhegning eller overdækning med kadaverkap. Afstand 
fra kadaverkap og til nabo er ca. 180 m. DAKA afhenter efter aftale. 
 
Vurdering 
Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen, hvor man på ejendommen 
skal føre registrering af affaldsproduktionen, samt sørge for at bortskaffelsen sker i over-
ensstemmelse med Kommunens affaldsregulativ. 
 
Der skal således foretages en sortering af større mængder papir, pap, plastic m.v., og 
såfremt det er muligt af genbruge affaldet, skal det bortskaffes til genanvendelse. 
 
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 kommunens vurdering, at de valgte metoder kan betragtes som BAT. 
 
Der stilles vilkår om opbevaring af døde dyr. Kommunen vurderer herudover, at Kommu-
nens regulativer fastsætter tilstrækkelige krav til opbevaring, håndtering og bortskaffelse 
af erhvervsaffald og farligt affald. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at den ansøgte affaldshåndtering ikke vil medføre gener 
for miljøet.  
 
Vilkår 
 

32. Affald skal opbevares og håndteres som beskrevet i tabel 10. 
33. Spildolie skal opbevares i overjordiske beholdere. 
34. Opbevaringen af døde dyr skal placeres som vist på situationsplanen i bi-

lag 1.3 
 

4.9 Olietanke 

Redegørelse 
Der er to olietanke på ejendommen. 
 
Tabel 11 Olietanke 

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. 

Olietank til 
fyringsolie 

Aktiv 
Vest for stuehus 

Udendørs 
1200 l 2000 106099 

Olietank til 
dieselolie Aktiv Bygning 5 2.500 L 1994 5510-01 

Placeringen af bedriftens dieselolietank fremgår af bilag 1.3 
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Vurdering 
Tankene er omfattet af olietankbekendtgørelsen, som fastlægger reglerne for tankenes 
indretning, drift, vedligeholdelse og sløjfning med henblik på at sikre mod forurening. 
Kommunen fører tilsyn efter bekendtgørelsen med, at reglerne overholdes.  
 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af nye olietanke, 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. 
 
Kommunen finder, at der ved vilkår bør sikres mod forurening fra oplag af olier og kemi-
kalier. Der stilles derfor vilkår om, at olier og kemikalier skal opbevares således, at væ-
sker ikke kan tilledes jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måt-
te ske udslip. 
 
Endvidere stilles vilkår om, at tankning skal ske på et tæt, befæstet areal og således, at 
spild ikke kan ledes til jord, kloak, overfladevand eller grundvand, at pumper og slanger 
skal holdes i god stand, og at tankpistol ikke må kunne fastlåses i åben stilling. 
 
Vilkår 

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

36. Såfremt tanken er placeret i umiddelbar nærhed af regnvandsafløb, 
vandløb mm. Skal tanken stilles i en spildbakke med opkant, der kan 
rumme tankens indhold. Tanken placeres sådan, at regnvand ikke op-
samles i spildbakken. 

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

38. Olie og andre fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ik-
ke opstår risiko for forurening. 

39. Tankpistol må ikke kunne fastlåses unde påfyldning. 

4.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
Redegørelse 
Generelt er anlægget og arbejdsgange tilrettelagt bl.a. med henblik på at minimere risiko 
for uheld og udslip af gylle og kemikalier.  
 
Gylle 
Der er dog altid en lille risiko for gylleudslip i forbindelse med udkørsel eller pumpning fra 
stald til beholdere. 
 
Oppumpning af gylle sker med et selvlæsende tårn på gyllevognen. Der er en tilbage-
løbsfunktion på vognen, der sikrer, at gyllevognen ikke kan overfyldes. Desuden styres 
pumpen fra førerhuset i traktoren, hvilket bevirker, at der altid vil være en person tilste-
de som holder øje med pumpningen. Det er maskinstation, der står for udkørslen af gyl-
len.  
 
De eksisterende gyllebeholder på 2.060 m3 og 3.700 m3 samt de to nye på 3.700 m3 har 
inspektionsbrønd som bl.a. inspiceres i forbindelse med tømning af gyllebeholderne. in-
spektionsbrøndens primære formål er at tjekke grundvandsstanden, så beholderen ikke 
tømmes i niveau under grundvandsstand, idet tømning under grundvandsstand vil kunne 
forårsage brud på gyllebeholderens bundplade og dermed utæthed.  
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Derudover er der altid en lille risiko for at gyllebeholderen bliver beskadiget ved den dag-
lige færdsel eller ved udbringning samt at gyllevognen vælter eller lign. 
 
Skulle uheldet være ude og gyllen løber ud ved fx utætheder i gyllebeholderne, vil en del 
af gyllen teoretisk set kunne løbe ud på arealet syd for beholderne og ned til stuehuset. 
Det kan selvfølgelig ikke garanteres, at der ikke kan ske uheld, så en gyllevogn vælter 
eller der kommer skybrud efter gylleudbringning. Generelt køres der hensigtsmæssigt og 
vejret vurderes før udbringning, så sandsynligheden for disse uheld er meget små. Hvis 
en gyllevogn vælter – eller en gyllebeholder sprænger – eller der sker overfyldning af 
beholder trods faste procedurer om tjek af kapacitet før pumpning – vil opsamling af gyl-
le øjeblikkeligt blive iværksat og beredskabet tilkaldt. Det vurderes derfor, at der kun er 
en minimal risiko for udslip til følsomme vandmiljøer. 
 
Gyllebeholderne er omfattet af tiårsbeholderkontrolordningen og eventuelle fejl og mang-
ler udbedres løbende. 
 
Syre 
Ved udslip af svovlsyre vil der ske en fordampning af væsken med svovl som den tilba-
geværende komponent. Udslip af svovlsyre kan udgøre en risiko for mennesker, og kan 
ligeledes udgøre en risiko for såvel maskiner og inventar som natur og miljø. Det er der-
for vigtigt at svovlsyren håndteres forsvarligt, og at risikoen for utilsigtet udslip minime-
res. Syretanken opfylder kravene til opbevaring, bl.a. ved at være dobbeltskroget. End-
videre sker placeringen på betonfundament. Forhandleren udleverer ved opsætning af 
anlægget en skriftlig sikkerhedsinstruks. Derudover er der en mundtlig gennemgang af 
sikkerhedsforanstaltninger, som foretages af montøren, der opsætter anlægget. 
 
Der er endvidere påtænkt mulige tiltag, som kan minimere risikoen for udslip, herunder 
etablering af kørestolper omkring syretanken til sikring imod påkørsel, samt etablering af 
nødkald ved syretanken, så chaufføren af lastbilen kan tilkalde hjælp ved udslip af syre. 
Derudover bliver der opstillet en bruser til afværgelse af personskader ved evt. uheld 
med syren 
 
Strømsvigt 
Der kan ligeledes ske strømforstyrrelser/-svigt, og til dette er der anskaffet et nød-
strømsanlæg. Derved opstår der ikke risici for at forsuringsanlæg ikke kan igangsættes 
og kanalerne ikke kan tømmes, og samme situation gør sig gældende ved, at køerne ikke 
kan malkes. Det er ligeledes muligt at tilkalde maskinstation for tømning af kanaler.  
 
Vand 
I den daglige drift kan der være risiko for at vandrør sprænger. Sådanne uheld afbrydes 
vandforsyningen på hovedhanen. For at undgå frostsprængning af vandrør er der etable-
ret cirkulation på vandrørene i den nye stald.  
 
Olie 
Dieselolietanken er opstillet i maskinhuset. Tanken har påfyldningsalarm. Tanken har 
automatisk påfyldningsstop ved fuld brændstoftank. 
 
Vurdering 
Anvendelse af BAT for indretning og drift er med til at forebygge driftsforstyrrelser og 
uheld. Og Aabenraa Kommune vurderer, at der med de beskrevne tiltag er taget nogle 
udmærkede forholdsregler mod forurening af omgivelserne. 
 
Det er endvidere kommunens vurdering, at en beredskabsplan kan give et godt overblik 
over relevante installationer og oplag mv. på ejendommen, samt anvisninger for hand-
ling, som vil kunne reducere forureningsomfanget i tilfælde af uheld. Beredskabsplanen 
skal være indsendt til Aabenraa Kommune seneste den 1. januar 2011. 
 
Med henblik på at forebygge forurening fra gyllehåndtering er den 9. juli 2008 meddelt 
en ændring til husdyrgødningsbekendtgørelsen (ændring af 30/06/2008 til bekendtgørel-
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se nr. 736 af 30/06/2008). Kommunen finder, at bekendtgørelsens regler generelt er 
tilstrækkelige til at sikre mod forurening fra gyllehåndtering i forbindelse med eksisteren-
de gylletanke, hvorfor der i forhold til disse alene stilles vilkår om, at af- og påfyldning af 
gylletanke skal foregå under opsyn. 
 
Endelig stilles der generelt vilkår om, at gyllebeholdere ikke må forsynes med fastmonte-
ret pumpe og at alarmcentralen og Aabenraa Kommune skal alarmeres i tilfælde af 
uheld, hvor der er risiko for forurening.  
 
For at minimere risikoen for syrespild fastsættes vilkår om, at syretanken skal være dob-
beltskroget, og at forsuringsanlægget med tilhørende syretank skal placeres, således at 
syre ikke spredes i omgivelserne ved spild eller brud på tanken. Tanken er placeret på 
betonareal med afløb til gyllekanaler. Der stilles vilkår om, at der skal etableres opkant 
omkring pladsen, og at der skal være fald mod afløbet. Aabenraa Kommune finder endvi-
dere, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere kørestolper omkring syretanken til sik-
ring imod påkørsel, der stilles derfor også vilkår om dette.  
 
Med disse foranstaltninger og regelmæssig vedligeholdelse og kontrol jf. afsnit 5.3 om 
gylleforsuring vurderer Aabenraa Kommune, at der er taget tilstrækkelige forholdsregler 
mod uheld og udslip. 
 
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.nr. 112 og efterfølgende straks at underrette til-
synsmyndigheden, Aabenraa Kommune på tlf.nr. 73 76 76 76. 
 
Vilkår 

 
40. Virksomheden skal udarbejdes en beredskabsplan som følger bilag 4 i 

Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen, Tilladelse og miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug. Beredskabsplanen skal fremsendes til Aabenraa 
Kommune senest 1 måned efter at udnyttelsen af godkendelsen er påbe-
gyndt. Dato for udarbejdelsen af beredskabsplanen skal fremgå af pla-
nen. 

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

42. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og mindst 1 gang årligt. Dato-
en for ajourføring skal fremgå af planen. 
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5 Gødningsproduktion og –håndtering 

5.1 Gødningstyper og mængder 
Redegørelse 
Der produceres flydende og fast husdyrgødning på husdyrbruget. I efterfølgende tabel er 
angivet mængderne før og efter udvidelsen for hver stald. 
 
Tabel 12 Husdyrgødning 

Stald nr. 
Staldtype 

(gulvtype) 

Husdyrgødning 

(fast/flydende) 

Mængde (m3) 

Før 

Mængde (m3) 

Efter 

1.1.1 - 1 Spalter Flydende 3.393 1.296 

Gammel 
Kalvestald Dybstrøelse Fast 59  

Gammel 
Kalvestald 

Spalter Flydende 364  

1.1.3 -4 Spalter Flydende  385 

1.1.3 - 4 Dybstrøelse Fast  552 

1.1.4 -6 Spalter Flydende  6.511 

1.1.5 - 6 Dybstrøelse Fast  154 

 
Gyllen udbringes med 25 tons nedfælder, mens dybstrøelsen udspredes med en 10-25 
tons vogn. Det er maskinstationen der står for udbringning af dybstrøelsen og udbring-
ning af gylle i lukket gyllevogn med tårn. 
 
Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af 
gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jord-
bundstype, sædskifte, vanding og planternes udbytte.  
 
Gyllen udbringes i planternes vækstsæson, som strækker sig fra midt i februar måned til 
og med september måned. Udbringningen forventes at tage 8-10 dage fordelt over året 
og foregår primært i dagtimerne. Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener 
fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, 
vindforhold og evt. nedbør). Da gyllen nedfældes efter de gældende regler, reduceres 
ammoniakfordampningen og lugtgener pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i 
planterne.  
 
Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der er 
ingen stærkt hældende arealer, og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløb, 
hvor det er påkrævet. 
 
Der er ingen arealer, der har en hældning over 6˚. 
 
Vurdering 
Med henblik på at reducere ammoniakfordampning og lugt er i BAT – grundlaget (EU’s 
BREF - note og BAT – Byggeblade) udpeget nogle teknikker, som vurderes i tilstrækkeligt 
omfang at imødekomme disse intentioner.  
 
En del af disse teknikker er i en vis udstrækning integreret i den danske lovgivning, hvil-
ket betyder, at danske husdyrbrug i vid udstrækning lever op til BAT - grundlaget. Det 
gælder bl.a. følgende, der ifølge EU’s BREF – note er BAT: 
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• At føre journal over spredning af uorganisk gødning på markerne. Kravet anses 
for opfyldt ved reglerne i § 22 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om 
plantedække. 

 
• At føre journal over spredning af husdyrgødning på markerne. Kravet anses også 

for opfyldt ved reglerne i § 22 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om 
plantedække. 

 
• At minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvandet ved at afbalancere 

mængden af gødningen med afgrødens forventede krav. Kravet anses for opfyldt 
ved reglerne i § 21 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedæk-
ke. 

 
• At tage hensyn til de pågældende markers karakteristika, når der tilføres gødning 

på dem; dette gælder i særdeleshed jordbundsforholdene, jordtypen og arealets 
hældning, klimatiske forhold, nedbør og kunstvanding, jordens anvendelse og 
dyrkningsmetoder, herunder vekseldrift. Kravet anses for opfyldt ved reglerne i § 
21 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. 

 
• Ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb (ved at efterlade et 

stykke jord ubehandlet). Kravet anses for opfyldt ved reglerne i § 69 i lov om 
vandløb. 

 
• At reducere forurening af vand ved ikke at tilføre gødning til stejlt hældende mar-

ker. Kravet anses for opfyldt ved reglerne i § 26 i husdyrgødningsbekendtgørel-
sen. 

 
Ifølge EU’s BREF – note er det endvidere BAT at: 

 
• Sprede gødning så tæt så muligt før den maksimale afgrødevækst og optagelse af 

næringsstoffer finder sted. 
 

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

 
• Håndtere spredningen af gødning således, at lugtgener mindskes på steder, hvor 

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

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

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

44. Håndtering af gyllen skal foregå under opsyn, således et spild undgås, og 
der tages størst muligt hensyn til omgivelserne 

45. Der må ikke etableres og anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på gyllebe-
holderne. 

46. Fast og mobilt pumpeudstyr må ikke kunne fjernbetjenes. 
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47. Hvis ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal 
der senest 1 måned før etableres en støbt plads med afløb til opsam-
lingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderne finder sted. 

 

5.2 Flydende husdyrgødning 
Redegørelse 
Der etableres to nye gyllebeholdere på hver 3.700 m3 i forbindelse med udvidelsen. 
 
Opbevaringsanlæg og kapacitet for flydende husdyrgødning fremgår af tabellen herefter. 
Der er ikke faste pumpeanlæg på gyllebeholderne. 
 
Tabel 13 Opbevaringskapacitet 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-
anlæg 

Fabrikat 
Opført 

år 
Over-

dækning 
%     
før 

% 
efter 

Gyllebeholder (7) 2.060 Nej Perstrup 1995 Nej 36 16 

Gyllebeholder (8) 3.700 Nej Perstrup 2005 Nej 64 28 

Ny gyllebeholder (9) 3.700 Nej  2011 Nej - 28 

Ny gyllebeholder (10) 3.700 Nej  2014 Nej - 28 

Eksisterende gylleka-
naler 2.000 - - - - - - 

Nye gyllekanaler 1.500 - - - - - - 

I alt 16.660     100 100 

Kapacitetsberegninger fremgår af tabel 14 
 
Oppumpning af gylle fra gyllebeholder til gyllevogn sker med et selvlæsende tårn (su-
gekran) på gyllevognen. Der er en tilbageløbsfunktion på vognen, der sikrer, at gyllevog-
nen ikke kan overfyldes.  
 
Alle beholderne er 4 m dybe og ca. 1,5 m over jordniveau. De to eksisterende beholdere 
på ejendommen ligger i forbindelse med de eksisterende bygninger og passer derfor ind i 
landskabet. De nye beholder ligger ligeledes i forbindelse med ejendommen. Gyllebehol-
deren fra 1995 er beholderkontrolleret i 2005. 
 
Gyllebeholderne holdes overdækket med et flydelag, som gendannes naturligt kort tid 
efter tømning, idet der anvendes halm i staldene. Flydelaget reducerer fordampningen 
væsentligt og dermed lugtafgivelsen til et minimum. Der cirkuleres gylle rundt i staldene 
dagligt af hensyn til forsuringen. Gyllen føres ned under flydelaget via et dykket indløb, 
hvorved flydelaget holdes intakt. 
 
De eksisterende gyllebeholdere på 2.060 m3 og 3.700 m3 samt de to nye på 3.700 m3 
har inspektionsbrønd som bl.a. inspiceres i forbindelse med tømning af gyllebeholderne. 
inspektionsbrøndens primære formål er at tjekke grundvandsstanden, så beholderne ikke 
tømmes i niveau under grundvandsstand, idet tømning under grundvandsstand vil kunne 
forårsage brud på gyllebeholdernes bundplade og dermed utæthed.  
 
Der opbevares kun husdyrgødning fra ejendommen i gyllebeholderne. 
 
Udover beholderne til opbevaring af husdyrgødning er der en beholder på 319 m3, der 
anvendes til opbevaring af overfladevand fra plansiloanlægget. 
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Tabel 14 Gødningsopbevaringskapacitet af gylle 
(Ton pr. dyr stammer fra Landbrugets Byggeblade arkivnr. 95.03-03) 

Dyr Antal Ton pr dyr Mængde i ton 

Malkekøer 290 21,31 6.180 

Malkekøer 32 12,04 385 

Ungdyr 251 6,48 1.626 

Ekstra vand i gyllekanaler   140 

Ekstra vand   1.772 

I alt   10.104 

I alt pr måned   842 

I alt 9 måneder   7.578 

Opbevaringskapacitet i 
måneder 

  19,79 

 
Gyllebeholderne kontrolleres ved 10-års beholderkontrollen. Det vurderes derfor, at der 
er BAT med hensyn til gødningsopbevaring jf. referencedokumentet for bedste tilgænge-
lige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF). 
 
Vurdering 
De fremtidige gyllebeholdere skal etableres i overensstemmelse med reglerne i den gæl-
dende husdyrgødningsbekendtgørelse. Indretning og drift af eksisterende og fremtidige 
beholdere skal ske i henhold til bekendtgørelsens regler.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at gyllebeholderne sikrer en god og sikker opbevaring af 
den flydende husdyrgødning, og at der med veletablerede flydelag sikres en god næ-
ringsstofudnyttelse og tilstrækkelig begrænsning af lugtgener. Da gyllen forsures vil en 
overdækning, ifølge ansøgningssystemet, ikke have nogen effekt på ammoniakfordamp-
ningen fra gyllebeholderen. Det vurderes derfor, at der ikke skal stilles krav til overdæk-
ning af gyllebeholdere. Der kan være problemer med at opretholde et naturligt flydelag 
på gyllebeholderne, i så fald må der etableres anden overdækning af beholderne jf. § 15 
i husdyrgødningsbekendtgørelsen 
 
Da gyllevognen fyldes med sugekran, vurderer kommunen at risikoen for spild ved 
pumpning fra beholder til gyllevogn er minimal, hvorfor der på denne baggrund ikke stil-
les vilkår om etablering af en påfyldningsplads ved de nye gyllebeholdere. 
 
En opbevaringskapacitet på 19,79 måneder er umiddelbart høj og giver anledning til 
overvejelser om, hvorvidt det er nødvendigt at bygge to nye gyllebeholdere. Ansøger har 
oplyst, at da gyllebeholderen på 2.060 m3 på sigt ønskes nedlagt og de 3.500 m3 opbe-
varingskapacitet i staldene reelt ikke vil blive udnyttet på grund af hyppig udslusning og 
forsuring. Fjernes beholderen på 2.060 m3 og reduceres mængden af opbevaringskapaci-
tet i stalden fra 3.500 m3 til 1.000 m3 på grund af hyppig udslusning, vil opbevaringska-
paciteten være 14,37 måneder. Bygges der kun en gyllebeholder på 3.700 m3 i stedet 
for to, vil opbevaringskapaciteten være 9,98 måned, hvilket gør, at ansøger kan blive 
afhængig af vejrforholdene i forhold til udbringningstidspunktet. Da ansøger gerne vil 
sikre sig, at der er opbevaringskapacitet nok på ejendommen, er det ønsket at etablere 
to gyllebeholdere. Ansøger har endvidere oplyst, at gyllebeholder nr. 2 først bliver opført, 
når den er nødvendig og at den således ikke etableres, mens den eksisterende beholder 
på 2.060 m3 er i brug. 
 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at der kan bygges to gylle-
beholdere og at der er en god bufferkapacitet på ejendommen udover husdyrgødnings-
bekendtgørelsens minimumskrav. 
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I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der fastsat krav til ammoniakemissionen fra 
stald og lager, samt for ammoniakpåvirkningen i den omgivende natur. I nedenstående 
afsnit om forurening og gener fra husdyrbruget er foretaget en nærmere vurdering af 
disse forhold. 
 
Med henblik på at reducere ammoniakfordampning og lugt, samt risici for gylleudslip, er i 
BAT – grundlaget (EU’s BREF - note og BAT – Byggeblade) udpeget nogle teknikker, som 
vurderes i tilstrækkeligt omfang at imødekomme disse intentioner.  
 
En del af disse teknikker er i en vis udstrækning integreret i den danske lovgivning, hvil-
ket betyder, at danske husdyrbrug i vid udstrækning lever op til BAT - grundlaget. Det 
gælder bl.a. følgende, der ifølge EU’s BREF – note er BAT: 
 

• At flydende husdyrgødning opbevares i en stabil beholder, der kan modstå meka-
niske, termiske, samt kemiske påvirkninger, og at beholderens bund og vægge er 
tætte og beskyttede mod tæring. Dette krav anses for opfyldt ved indretning efter 
reglerne i § 15 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

 
• At dække beholderen ved at bruge et af følgende: et fast låg, tag eller en telt-

struktur eller et flydelag, såsom snittet halm, lærred, folie, tørv, ekspanderet ler 
(LECA), ekspanderet polystyren (EPS) eller naturlig udtørringsskorpe. Dette krav 
anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 16 i husdyrgødningsbekendtgø-
relsen. 

 
• At gyllen kun omrøres lige før tømning af beholderen ved f.eks. tilkørsel på mar-

ken. Dette krav anses for opfyldt ved overholdelse af reglerne i § 16 i husdyrgød-
ningsbekendtgørelsen. 

 
• At bruge dobbelte ventiler til alle ventiludgange fra lageret. Dette krav anses for 

opfyldt ved indretning efter reglerne i § 17 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 
 

• At anvende følgende spredningsudstyr til udbringning af gylle på de nævnte mark-
typer: 

 
o Til græsarealer og jord med afgrødehøjde under 30 cm anvendes slangeud-

lægning eller nedfældning. Dette krav anses for opfyldt ved reglerne i § 24, 
stk. 2 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som kræver disse teknikker an-
vendt for alle arealtyper. 
 

o Til ubevokset landbrugsjord anvendes nedfældning eller slangeudlægning 
med indarbejdelse inden for 4 timer. Dette krav er en stramning i forhold til 
reglerne i § 26 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor nedbringning skal 
ske indenfor 6 timer. 

 
Ifølge EU’s BREF – note er efterfølgende punkt også BAT, men der er ikke lovgivet for 
dette i dansk lovgivning. Det er BAT at: 
 

• Lageret tømmes regelmæssigt af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse, fortrins-
vist hvert år. 
 

Ansøger har oplyst, at husdyrbruget også agerer i overensstemmelse med det sidst-
nævnte BAT punkt. Der fastsættes vilkår i overensstemmelse med dette. 
 
På baggrund af de valgte løsninger (herunder som følge af reglerne i husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen) og BAT – betragtningerne i BAT – grundlaget, er det kommunens vurde-
ring, at indretning og drift af opbevaringsanlæggene kan betragtes som BAT. 
 
Der stilles vilkår om, at husdyrbruget til enhver tid kan dokumentere, at kapaciteten af 
gødningsopbevaringsanlæg opfylder husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser. 
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Idet det forudsættes, at etablering, indretning og drift af den fremtidige gødningsopbeva-
ring sker som oplyst og i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørel-
sen, herunder at gylle opbevares i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsens 
kapitel 6, finder kommunen ikke anledning til at fastlægge videre regulering ved vilkår i 
nærværende afsnit.  
 
I ovenstående afsnit ”Driftsforstyrrelser og uheld” er der foretaget en vurdering af foru-
reningsrisici i forbindelse med håndtering af gylle ved fremtidig og eksisterende beholde-
re, herunder indretning med pumpe mv. 
 
Vilkår 
 

48. Gyllen i gyllebeholderne må kun omrøres umiddelbart før udbringning af 
gyllen. 

49. Oppumpning af gylle fra gyllebeholder til gyllevogn skal udføres med su-
gekran på gyllevognen. 

50. Beholderen på 319 m3 må ikke benyttes til opbevaring af husdyrgødning. 

5.3 Gylleforsuring 
Redegørelse 
Der installeres et forsuringsanlæg.  
 
Formålet med forsuring af gylle er at reducere ammoniakfordampningen. I forsuringspro-
cessen sænkes pH-værdien i gylle fra ca. 7 til 5,5. Dermed omdannes ammoniak til am-
monium, som ikke kan fordampe. Ved korrekt gennemført forsuring er pH-sænkningen 
permanent. Dette betyder, at ammoniaktabet fra både stald, lager og ved udbringning er 
minimeret. 
  
Anlægsbeskrivelse 
Anlægget til forsuring af kvæggylle består af en syrebeholder, dosseringspumpe, omrører 
med belufter, kompressor, diverse følere og en PC styring. Syretilsætningen, beluftning 
og pH-måling af gyllen foregår i omrøregraven på siden af stalden. PC styringen opstilles 
i staldkontoret. Når anlægget er i drift og indkørt, overvåges gylleniveauet i ringkanalen 
af styringen som automatisk pumper til lagertanken. Lagertanken er ligeledes overvåget 
af styringen for at undgå overløb. 
 
Forbrug af svovlsyre 
Der tilsættes 4-6 kg koncentreret svovlsyre pr. 1 ton gylle. Svovlsyren bliver opbevaret i 
en tank på 11 m3 svarende til ca. 19.800 kg svovlsyre. 
 
Da der på ejendommen produceres ca. 8.332 tons gylle vil det svare til ca. 50.000 kg 
svovlsyre på årsbasis. Da svovlsyretanken ikke tømmes helt, vil det i praksis svare til ca. 
3 transporter med svovlsyre til ejendommen på årsbasis. 
 
Management 
I forbindelse med forsuringen bliver gyllen mere tyndtflydende, dette bevirker at pump-
ning fra gyllekanal til lagertank samt håndtering i forbindelse med udbringning bliver let-
tere. 
 
Der bruges i gennemsnit ca. ½ time om ugen til pasning og eftersyn af anlægget ved 
normal drift. Det er bl.a. tid brugt til at afhjælpe alarmer, tilse anlægget og bestille 
svovlsyre. Endvidere foretages der en kontrol af pH samt restlager af svovlsyre. Det sker 
ved en aflæsning på anlæggets styreskærm. Forsuringsanlægget medfører i de fleste 
tilfælde en besparelse i arbejdstid, idet pumpning til lagertank sker automatisk.  

 
En lavere ammoniakfordampning i stalden kan ligeledes forbedre arbejdsmiljøet inde i 
stalden for landmanden samt øge dyrevelfærden. 
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Alarmer 
Alarmer fra anlægget opdeles i to kategorier, blød og hård.  
Alarmer kan kun ses på styringen i staldkontoret.  
Der forekommer kun blød alarm ved lavt syreniveau, her kører anlægget videre. 
Hårde alarmer som tom syretank, følerfejl, relæfejl, overskredet pumpetid, fuld lagertank 
etc. medfører driftsstop på anlægget. Når driftsstoppet er afhjulpet vil anlægget kunne 
genstartes. 
 
Data der registreres 
De data som systemet gemmer og registrerer er alarmer og deres type samt log data for 
hver kørsel. Log data består af start / slut tid, pH start / slut samt registrering af syre-
forbrug pr. kørsel. 
 
Vedligeholdelse 
De fleste alarmer kan afhjælpes af ejer, men udskiftning af materiel sker typisk af for-
handler, der ligeledes tilbyder en serviceaftale på anlægget. Serviceaftalen vil typisk 
medføre, at anlægget tilses årligt, hvor der sker en kalibrering af anlægget for at sikre, 
at anlægget kører optimalt. 

 
Flydelag på gyllebeholderne 
Selvom fordampningen er minimal fra forsuret gylle er der stadig krav om flydelag.   

 
Kvælstof i gyllen 
Forsuring af gyllen medfører, at indholdet af kvælstof, der forlader gyllen er højere end 
ved normal gyllehåndtering, dvs. at kg N pr. DE stiger. På trods af en øget mængde 
kvælstof i gyllen vil der være en mindre udvaskning, da gyllen indeholder en betydelig 
større andel uorganisk bundet kvælstof, der er plantetilgængelig. Samlet set vurderes 
det, at gylleforsuring får en positiv effekt på kvælstofudvaskningen, da udnyttelsen af 
kvælstoffet er bedre. Forsuret gylle vil også reducere ammoniaktabet ved udbringningen, 
hvilket også vil mindske evt. lugtgener.  
 
Redegørelse for mulige uheld 
Ved udslip af svovlsyre vil der ske en fordampning af væsken med svovl som den tilba-
geværende komponent. Udslip af svovlsyre kan udgøre en risiko for mennesker, og kan 
ligeledes udgøre en risiko for såvel maskiner og inventar som natur og miljø. Det er der-
for vigtigt at svovlsyren håndteres forsvarligt, og at risikoen for utilsigtet udslip minime-
res. Syretanken opfylder kravene til opbevaring, bl.a. ved at være dobbeltskroget. End-
videre sker placeringen på betonfundament. Infarm-forhandleren udleverer dog ved op-
sætning af anlægget en skriftlig sikkerhedsinstruks. Derudover er der en mundtlig gen-
nemgang af sikkerhedsforanstaltninger, som foretages af montøren som opsætter an-
lægget. 
 
Der er endvidere påtænkt mulige tiltag, som kan minimere risikoen for udslip, herunder 
etablering af kørestolper omkring syretanken til sikring imod påkørsel, samt etablering af 
nødkald ved syretanken, så chaufføren af lastbilen kan tilkalde hjælp ved udslip af syre. 
Derudover bliver der opstillet en bruser til afværgelse af personskader ved evt. uheld 
med syren. 
 
Vurdering 
Gylleforsuring etableres for at reducere ammoniakfordampningen. 
 
Der fastsættes krav om pH-værdien i gyllen samt overvågning af denne, samt til daglig 
kontrol, overvågning og service på anlægget til sikring af, at anlægget fungerer og præ-
sterer det forudsatte omkring ammoniakemission. Egenkontrolvilkårene er fastsat i afsnit 
11. 
 
Vilkår 

51. I den eksisterende stald 1.1.1 og i den nye stald 1.1.4 skal der etableres 
et forsuringsanlæg i henhold til ansøgning (efter BAT-blad ”svovlsyrebe-
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handling af kvæggylle”). Anlægget skal være i drift året rundt (8.760 ti-
mer/år). 

52. Al gylle fra kostaldene (1.1.1) og (1.1.4) skal forsures. 
53. Til sikring mod forurening af jord, undergrund og grundvand med syre-

spild ved lækage på syretanken, skal syretanken være dobbeltskroget, og 
forsuringsanlæg med tilhørende syretank skal placeres på støbt 
bund/plads med mulighed for opsamling af minimum den mængde, som 
syretanken kan indeholde. 

54. Gyllens pH skal registreres løbende ved hjælp af datalogning. Gyllens pH-
værdi i procestanken inden hver behandling skal i gennemsnit på maksi-
malt pH 6 på månedsbasis 

55. Der skal udføres daglig kontrol af forsuringsanlægget, herunder syrefor-
brug og kontrol af restmængde af syre i syretanken. 

56. Driftstiden af gylleforsuringsanlægget skal være på min. 8.760 timer/år, 
jf. www.husdyrgodkendelse.dk (timetæller) 

57. Der skal i forbindelse med syretanken etableres nødbrusningsanlæg, kø-
restolper omkring syretanken til sikring imod påkørsel og skab med dose-
ringspumpe, ventiler mv. skal aflåses, så man ikke umiddelbart kan åbne 
skabet. 

58. Der skal udarbejdes en plan for implementering og uddannelse af medar-
bejdere senest ved ibrugtagning af gylleforsuringsanlægget. 

5.4 Fast husdyrgødning og dybstrøelse/kompost 
Redegørelse 
Halm og fast gødning fra kælvningsbokse og småkalve (0-6 mdr.) opbevares på mød-
dingplads. Der strøs med rigelig halm, så tørstofprocenten er på mindst 30 %. Fast gød-
ning oplagres på fast plads med afløb til gyllebeholder. Møddingspladsen tømmes 1-3 
gange om året. Gødning fra de helt små kalve tilføres dagligt til møddingplads sammen 
med foderrester. Møddingen er overdækket, hvis der ikke sker daglig tilførsel af gødning. 
 
Andelen af dybstrøelse, der køres direkte ud, er vurderet til 65 % svarende til normen for 
kvæg i etape 2. 
 
I etape 1 køres 75 % dybstrøelse direkte ud, idet dette anvendes til reduktion af ammo-
niakemissionen.  
 
Tabel 15 Opbevaringskapacitet af dybstrøelse – totalt produceret. 

Anlæg 
Kapacitet 

i ton 
Afløb til Opførelsesår 

Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Møddingsplads  300 Gyllebeholder  Nej 100 100 

I alt 300    100 100 

 
Der produceres 706 tons, uden der er fraregnet den mængde, der køres direkte ud. Den 
indgår i den mængde, der opbevares på møddingspladsen. Hvis 65 % af dybstrøelsen 
køres direkte ud vil ca. 247 tons dybstrøelse blive opbevaret på møddingspladsen og de 
resterende 459 tons køres direkte ud. 
 
Vurdering 
Møddingspladsen og markstakke skal anvendes i overensstemmelse med reglerne i den 
gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. 
 
I ansøgningssystemet er alt fast gødning placeret på møddingen, hvilket er i overens-
stemmelse med normal drift. Det oplyses, at der enkelte år kan være behov for at lægge 
dybstrøelse i markstak. Da nogle arealer ligger i nitratfølsomme indvindingsområder fast-
sættes vilkår til placering af markstakke.  
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I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der fastsat krav til ammoniakemissionen fra 
stald og lager, samt for ammoniakpåvirkningen i den omgivende natur. I nedenstående 
afsnit om forurening og gener fra husdyrbruget er foretaget en nærmere vurdering af 
disse forhold. 
 
Med henblik på at reducere ammoniakfordampning og lugt er i BAT – grundlaget (EU’s 
BREF - note og BAT – Byggeblade) udpeget nogle teknikker, som vurderes i tilstrækkeligt 
omfang at imødekomme disse intentioner.  
 
En del af disse teknikker er i en vis udstrækning integreret i den danske lovgivning, hvil-
ket betyder, at danske husdyrbrug i vid udstrækning lever op til BAT - grundlaget. Det 
gælder bl.a. følgende, der ifølge EU’s BREF – note er BAT: 
 

• At gødningsstakke, der altid anbringes samme sted, enten i anlægget eller på 
marken, placeres på betongulv med et opsamlingssystem og en beholder til af-
strømningsvæske. Kravet anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 8 i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen. 
 

• At midlertidige gødningsstakke på marken anbringes væk fra følsomme recepto-
rer, såsom naboer, samt vandløb (inkl. markdræn), som afstrømningsvæske kan 
løbe ned i. Kravet anses for opfyldt ved indretning efter reglerne i § 9 i husdyr-
gødningsbekendtgørelsen 

 
• Fast gødning på ubevokset landbrugsjord - indarbejdelse så hurtigt som muligt, 

men maksimalt indenfor 12 timer. Kravet anses for opfyldt ved reglerne i § 26, 
stk. 1 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvorefter nedbringning skal ske indenfor 
6 timer. 

 
På baggrund af de valgte løsninger (herunder som følge af reglerne i husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen) og BAT – betragtningerne i BAT – grundlaget, er det kommunens vurde-
ring, at indretning og drift af opbevaringsanlæggene kan betragtes som BAT. 
 
Der fastsættes vilkår for udbringning af dybstrøelse for etape 1, idet dette anvendes som 
virkemiddel for ammoniak. 
 
Idet det forudsættes, at etablering, indretning og drift af den fremtidige gødningsopbeva-
ring sker som oplyst og i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørel-
sen, herunder at gødning opbevares i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørel-
sens kapitel 4, finder kommunen ikke anledning til at fastlægge regulering ved vilkår i 
nærværende afsnit.  
 
Vilkår 
 

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

60. Ved etablering af markstak af kompost med et tørstofindhold på mindst 
30 pct. i ethvert delparti skal tidspunkt og placering noteres på et kortbi-
lag i driftsjournalen og opbevares mindst 5 år. 

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

62. Eventuelle markstakke må ikke etableres i nitratfølsomme indvindings-
områder eller nærmere end 300 m fra de særlige naturområder, der er 
omfattet af lovens § 7. 

63. For at reducere ammoniaktabet skal mindst 75 % af dybstrøelsen i etape 
1 udbringes og nedbringes direkte fra stalden. 
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5.7 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der anvendes ikke anden organisk gødning f.eks. spildevandsslam på ejendommen. 
 
Vilkår 

64. Bedriftens arealer må ikke tilføres anden organisk gødning. 
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6 Forurening og gener fra husdyrbruget 

6.1 Ammoniak og natur 
Produktionen på Løgumklostervej 20 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast 
gødning), som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.), der 
ved uhensigtsmæssig behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet. 
 
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 2007 er kravet en 15 % 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 i 2. etape vil give anledning til en 
meremission af ammoniak på 794 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved 
bliver på 3235 kg N/år. I første etape er emissionen lavere. 
 
Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et natur-
område belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssam-
mensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 
nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og kon-
kurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtyper-
nes tilstand ændres. 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensæt-
ning. 
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i 
form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Naturarealer på ejendommen 
Følgende naturarealer har Aabenraa kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

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

• Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor en radius af 1 km fra 
anlægget (Løgumklostervej 20) 

 
Naturarealerne omfatter 4 moser, 6 vandhuller og 3 engarealer indenfor én km fra an-
lægget. Desuden ligger to mosearealer ca. 1250 m øst for anlægget. Arealerne er be-
skrevet under hhv. afsnittet ”Husdyrlovens § 7” og ”Naturbeskyttelseslovens § 3” neden-
for. 
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven 
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Baggrundsbelastningen i området er på ca. 17-18 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2008. NOVANA, Faglig rapport nr. 708, 2009 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. 
(lovbekendtgørelse nr. 1486 af 04.12.2009) ikke øges, hvis afstanden er mindre 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 overskride 0,3-0,7 
kg N/ha/år (afhængig af antallet af andre husdyrbrug med mere end 75 DE, der ligger 
nærmere bruget og § 7 naturområdet end 1000 meter (bufferzone II)). 
 
De naturområder, der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., 
er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesområder 
6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor in-
ternationale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og 
brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og be-
liggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forpligtet til at foreta-
ge en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at sikre natur-
områderne den fornødne beskyttelse. Vurderes det ikke at være tilfældet (kun i særlige 
tilfælde), kan kommunen stille forurenings begrænsende vilkår, som rækker ud over 
ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Der ligger ingen naturområder indenfor 1000 meter fra anlægget, som er omfattet af 
Husdyrlovens § 7, jf. kort 1. Det nærmeste er en højmose i Tønder Kommune ca. 7 km 
nord for Løgumklostervej 20. 
 
Vurdering (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Der er ikke beregnet på merdepositionen til mosen, da merdepositionen vurderes negli-
gerbar, når afstanden er over 3 km (jævnfør teknisk notat fra DMU (2006)). 
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Kort 1. Naturområder omfattet af Husdyrlovens § 7 
 
§ 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 Løgumklostervej 20. 
 
Desuden gælder det jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer 
ikke må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endeligt gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarea-
ler, at der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af 
husdyrbrug eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og 
der skal foretages en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uaccep-
tabel høj. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Kort 2 viser naturarealers beliggenhed i forhold til Løgumklostervej 20. De markerede 
naturområder er besigtiget eller analyseret ud fra luftfoto frem til 2008. Engarealerne er 
ikke besigtigede. 
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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 og/eller ligger i tilknytning til ejendommens udbring-
ningsarealer. (jf. kort 2). 
 
Område M1, (Id. 200101627, matr. nr. 2 Svejlund, Hellevad) 

Mose 1 (M1) besigtiget 25.05 2009 

Naturtype/undertype Skovsump/vandhuller 

Lokalitetsbeskrivelse Fra afstand ligner mosen en mindre skov-
bevoksning, men inde i bevoksningen af 
(rødel, ahorn, hvidtjørn, gråpil og røn) er 
der flere små søer. Mosen kan karakterise-
res som skovsump/kilde. Rigt fugleliv med 
bl.a. bogfinker og ænder. Udgør ca. 570 m2 
og er omgivet af dyrkede marker. Mod 
nordvest er der en tæt tagrørsump. 

Naturtilstanden er estimeret til moderat, 
området rummer ikke næringsfølsomme 
plantearter og vurderes dermed at være 
relativ robust overfor ammoniakdeposition.  

Lokalisering i forhold til anlæg 340 m nordvest herfor 

Lokalisering i forhold til arealer Ligger op til udbringningsareal 10 og afta-
leareal Cal 2. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Total dep.:1,2 kg N/ha/år 

Mer-dep.: 0,3 kg N/ha/år 



 

 

52

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år 

Betydning som levested for bilag IV-arter Potentielt levested for stor vandsalamander 
og spidssnudet frø 

Kommuneplan/regionplan Tilgroede, næringsberigede moser og 
vandhuller er ikke prioriteret højt. 

 

 
Billede 1. Mose 1 – Mindre skovbevoksning med flere næsten helt overskyggede søer. 
 
 
Område M2 (Id.200101706, matr. nr. 75 Svejlund, Hellevad) 

Mose 2 (M2) Besigtiget 25.05 2009 

Naturtype/undertype Mose/vandhul 

Lokalitetsbeskrivelse Mosearealet er et gravet vandhul med flere 
øer. Der er en del bevoksning på øerne og 
langs visse bredder. Vandhullet er meget 
næringsrigt og stærkt påvirket af den 
landbrugsmæssige drift rundt om. Visse 
steder pløjes der meget tæt på vandhullets 
brinker. Arealet domineres i de våde om-
råder af dunhammer og tagrør, men in-
derst findes også vandrøllike og dyndpad-
derokke. De tørrere områder domineres af 
græsser, vedplanter og langs marken mod 
syd af stor nælde, der er blågrøn af næring 
og visse steder gulnede pga. sprøjtning. 

Mosens naturtilstand er estimeret som rin-
ge og arealet trues af eutrofiering og 
sprøjtemidler fra omkringliggende mark  

 

Lokalisering i forhold til anlæg ca. 700 m nord for anlægget. 

Lokalisering i forhold til arealer De omkringliggende marker indgår ikke i 
udbringsarealet til Løgumklostervej 20. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Total dep. 0,23 kg N/ha/år 
Mer dep. 0,08 kg N/ha/år 
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N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år 

Betydning som levested for bilag IV-arter Vandhullet og mosen vurderes at være 
leve- og ynglested for bilag IV arterne Stor 
vandsalamander og Spidssnudet frø 

Kommuneplan/regionplan Tilgroede, næringsberigede moser og 
vandhuller er ikke prioriteret højt. 

 

 
Billede 2. Mose 2 – meget næringsbelastet særligt i den sydlige del, hvor der dyrkes tæt 
på. Billedet er taget 25. maj 2009 mod  nordvest. 
 
Område M3 (Id. 200101992, matr. nr. 73 Svejlund, Hellevad) 

Mose 3 (M3) vurderet ud fra luftfoto 

Naturtype/undertype Mose/vandhul 

Lokalitetsbeskrivelse Størstedelen af området ligger i Tønder 
Kommune. Mosen i Aabenraa kommune 
ligger i mosaik med eng og et stort vand-
hul. Vandhullet er etableret i mosen og 
engen med en ø i midten og det er sket 
siden 1999. Hvorvidt der er tale om et 
ulovligt gravet vandhul er sendt til videre 
sagsbehandling i kommunen. 

Vurderet på baggrund af luftfotos er der 
tale om et mindre moseområde, som er 
helt tilgroet med træer (pil). Det vurderes 
at arealet i Aabenraa Kommune er påvirket 
af udgravning af vandhul og at der jf. til-
groning og leret jordbund ikke findes næ-
ringsfølsomme arter på lokaliteten.   

Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 760 m vest for ejendommen. 

Lokalisering i forhold til arealer Udbringningsareal 50 ligger umiddelbart 
nord for mosen. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Total dep. 0,22 kg N/ha/år 
Mer dep. 0,01 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år  
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Betydning som levested for bilag IV-arter Mosen og vandhullet vurderes at være po-
tentielt leve- og ynglested for bilag IV ar-
terne Stor vandsalamander og Spidssnudet 
frø 

Kommuneplan/regionplan Tilgroede, næringsberigede moser og 
vandhuller er ikke prioriteret højt. 

 
 
Område M4 (Id. 200101708, matr. nr. 55 Klovtoft, Hellevad) 

Mose 4 (M4) Besigtiget 22.03 2010 

Naturtype/undertype Mose/vandhul 

Lokalitetsbeskrivelse Moseområdet er omgivet af marker og kan 
betegnes som fugtigt krat, dog med åbne 
områder der ved besigtigelsestidspunktet 
var oversvømmet. Der blev kun registreret 
næringstolerante arter som bl.a. bredbl. 
dunhammer, lysesiv, agertidsel og stor 
nælde. Området er beskrevet som eutro-
fieret ”andehul” og naturtilstanden er vur-
deret som ringe.    

Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 1270 m vest for ejendommen. 

Lokalisering i forhold til arealer Udbringningsareal 50 ligger umiddelbart 
nord for mosen. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Total dep. 0,16 kg N/ha/år 
Mer dep. 0,05 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år  

Betydning som levested for bilag IV-arter Mosen vurderes at være potentielt leve- og 
ynglested for bilag IV arterne Stor vandsa-
lamander og Spidssnudet frø 

Kommuneplan/regionplan Tilgroede, næringsberigede moser og 
vandhuller er ikke prioriteret højt. 

 

 
Billede 3. Mose 4. Billedet er taget 23. marts 2010. 
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Område V1 

Vandhul 1 (V1). Besigtiget 25.05 2009 

Naturtype/undertype Eutrof vandhul 

Lokalitetsbeskrivelse Næsten helt åbent vandhul, beliggende 
midt på græsmark uden synlige bræmmer. 
Vandhullet er tilstrækkelig dybt til aldrig at 
udtørre helt. Det flade terræn i området 
gør at der ikke er terrænfald mod hullet og 
det vurderes at 2 m bræmme vil være til-
strækkeligt til at beskytte det mod direkte 
overfladeafstrømning af næringsberiget 
overfladevand fra markdrift.  

Naturtilstanden er vurderet som moderat-
god med to positiv arter (gul iris og glans-
kapslet siv). 

Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 250 m nordvest herfor. 

Lokalisering i forhold til arealer Omgivet af udbringningsareal 10. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

- 

N-tålegrænse Ikke relevant 

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

Betydning som levested for bilag IV-arter Vandhullet er sandsynligvis levested for 
spidssnudet frø og formodentligt også stor 
vandsalamander. 

Kommuneplan/regionplan Vandhuller er lavt prioriteret 

 

 
Billede 4. Vandhul 1- maj 2009 mod øst. 
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Område V2, (Id. 474613, matr. nr. 72 Svejlund, Hellevad) 

Vandhul 2 (V2). Besigtiget 25.05 2010 

Naturtype/undertype Eutrof vandhul 

Lokalitetsbeskrivelse Vandhullet ligger på dyrket mark og var 
ved besigtigelsen nyligt ryddet for ved-
planter og næsten helt udtørret. Det er 
meget lavvandet og sommerudtørrende og 
har før været helt tilgroet i skyggende 
vedplanter, således at der ikke kunne regi-
streres nogen særlig sump- eller bredvege-
tation bortset fra lidt dunhammer. Naturtil-
standen er dermed estimeret som dårlig.  

Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 520 m nord herfor 

Lokalisering i forhold til arealer Omgivet af udbringningsareal 33. 

N-tålegrænse Ikke relevant, idet søer og vandhuller i det 
dyrkede land normalt er eutrofieret som 
følge af næringstilførsel fra andre kilder. 

Betydning som levested for bilag IV-arter Paddearter, herunder bilag IV arterne 
spidssnudet frø og evt. stor vandsalaman-
der kan bruge vandhullet som rastested i 
de perioder det ikke er udtørret. 

Kommuneplan/regionplan Vandhuller er lavt prioriteret 

 

 
Billede 5. Vandhul 2 – næsten udtørret 25. Maj 2009. Billedet er taget mod nord. 
 
 
Område V3, (Id. 200102567, matr. nr. 80 Svejlund, Hellevad) 

Vandhul 3 (V3) Besigtiget 25.05 2010 

Naturtype/undertype Eutrof vandhul 

Lokalitetsbeskrivelse Vandhullet er besigtiget ekstensivt. Det er 
relativt stort og ligger dybt i forhold til om-
givelserne – ejendom mod syd. Nord for er 
der dyrket mark med en bræmme på ca. 
19 m der skråner stejlt ned mod vandhul-
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let. Der er massiv opvækst af højstauder 
som tagrør og dunhammer og der er æn-
der knyttet til vandhullet. Det er således 
næringsrig/beriget og dets naturværdi 
estimeres til moderat-ringe  

Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 350 m nordøst herfor 

Lokalisering i forhold til arealer Udbringningsareal til Løgumklostervej 20, 
benævnt Peter Terp, ligger nord herfor. 

N-tålegrænse Ikke relevant, idet søer og vandhuller i det 
dyrkede land normalt er eutrofieret som 
følge af næringstilførsel fra andre kilder. 

Betydning som levested for bilag IV-arter Spidssnudet frø og evt. stor vandsalaman-
der kan potentielt bruge vandhullet som 
yngle- og rastested 

Kommuneplan/regionplan Vandhuller er lavt prioriteret 

 

 
Billede 6. Vandhul 3 maj 2009, fotoretning øst. 
 
Område V4, (Id. 200102794, matr. nr. 16 Svejlund, Hellevad) 

Vandhul 4 (V4) analyseret og vurderet ud fra luftfoto frem til og med 2008 

Naturtype/undertype Eutrof vandhul 

Lokalitetsbeskrivelse Vurderet på baggrund af luftfotos er der 
tale om et lille næsten overskygget vand-
hul omgivet af dyrket mark. Det ligger på 
en skråning og bræmmen nord, øst og vest 
for hullet består af stejle tilgroede skræn-
ter op mod marken. Syd for vandhullet er 
der ingen terrænhældning til marken og 
her er det mere lysåbent.  

Det vurderes at vandhullet igennem en 
lang årrække har været næringspåvirket 
fra den tilstødende mark, som flere steder 
har terrænfald hertil, og det vurderes der-
med at der ikke findes næringsfølsomme 
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plantearter på lokaliteten.  

Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 80 m øst herfor 

Lokalisering i forhold til arealer Udbringningsareal nr. 1 omgiver det. 

N-tålegrænse Ikke relevant, idet søer og vandhuller i det 
dyrkede land normalt er eutrofieret som 
følge af næringstilførsel fra andre kilder. 

Betydning som levested for bilag IV-arter Spidssnudet frø og evt. stor vandsalaman-
der kan potentielt bruge vandhullet som 
yngle- og rastested 

Kommuneplan/regionplan Vandhuller er lavt prioriteret 

 
Der ligger yderligere to vandhuller indenfor 1000 m fra ejendommen. De ligger ikke 
umiddelbart op til ansøgers udbringningsarealer og er derfor kun vurderet ud fra luftfoto 
frem til 2008 og ikke beskrevet i skema. Det ene ligger ca. 350 m nord for Løgumklo-
stervej 20 i forbindelse med en ejendom og vurderes at være et næringsrigt vandhul og-
så til ænder. Det andet ligger ca. 520 m nordøst for Løgumklostervej 20 på dyrket mark. 
Det er meget lavvandet og udtørret på de fleste årgange af luftfotos. De vurderes begge 
at være næringsrige og påvirket af næringsstoffer enten fra landbrugsjord eller fra ande-
hold. 
 
Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
 
Moser 
Der ligger 3 moser indenfor én km fra Løgumklostervej 20 og én ca. 1250 m øst herfor. 
Moserne er bortset fra mose 3 besigtiget. Der er tale om relativt næringsrige naturarea-
ler med opvækst af næringstolerante arter og moderat til ringe naturtilstand. Mosetyper-
ne har en tålegrænse på 15-25 kg N/ha/år og konkret i den høje ende af skalaen. Bag-
grundsbelastningen for området er 16-18 kg N/ha/år (faglig rapport fra DMU nr. 708, 
2009). 
Der er lavet beregninger af deposition til moserne hhv. som den totale deposition fra Lø-
gumklostervej 20 og hhv. som merdeposition som følge af udvidelsen. Det er vist i tabel 
herunder  
 

 Mose 1 Mose 2 Mose 3 Mose 4 

Totaldeposition kg N/ha/år 1,2 0,2 0,2 0,2 

Mer-deposition kg N/ha/år 0,3 0,1 0,0 0,1 

 
Depositionen er relativt lav og ligger for mose 2, 3 og 4 langt under lovkravet til næ-
ringsfølsomme naturområder (§ 7 i ”husdyrbrugsloven”) og vurderes ubetydelig for disse 
mosenaturtyper, som kun rummer plantearter med høj næringstolerance.  
Mose 1 som ligger nærmest produktionsanlægget får en noget større deposition, som 
dog heller ikke vurderes at betyde en ændring i områdets naturtilstand, idet mosen er 
næringsrig med moderat naturtilstand og plantesamfundet består af næringstolerante 
arter. 
 
Dermed er det kommunens vurdering at udvidelsen på Løgumklostervej 20 ikke vil med-
føre negative påvirkninger af områdets mosenaturområder og tilhørende dyreliv, herun-
der bilag IV-arter. 
 
Vandhuller 
Der forekommer en række vandhuller indenfor ca. 1 km fra anlægget (V1, V2, V3 V4 jf. 
kort 2 samt et par mere). Vandhullerne er næringsberigede, og det vurderes, at den luft-
bårne ammoniakdeposition fra anlægget på Løgumklostervej 20 har en meget begrænset 
effekt. Hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne vurderes at være overfladevand 
fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfladen til vandhullerne, dels 
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som næringsberiget overfladevand, der løber til vandhullet via rodzonen på dyrkede 
arealer. Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at forringe naturtilstanden i vandhullerne. 
 
Enge 
Der ligger beskyttede engarealer langs Surbæk og Rødeå indenfor 1000 m fra anlægget 
(se kort 2). De engarealer, der er mest eksponerede for luftbåren kvælstof fra Løgumklo-
stervej 20 (øst for ejendommen langs Surbæk) er ejet af ansøger. Der er tale om kultu-
renge, der dog fremover kun vil blive anvendt til græsning og ikke vil modtage husdyr-
gødning udover det der afsættes af de græssende dyr. Græsningsarealerne er behandlet i 
kapitel 6.2 
Engarealer langs Rødeå ca. 1000 m syd for Løgumklostervej 20 er ligeledes MVJ aftale-
arealer der anvendes ekstensivt til landbrugsdrift (græsning). Både Surbæk (1995) og 
Rødå (2005) har på disse strækninger gennemgået restaurering i form af genslyngning. 
Engene er herefter udlagt som MVJ aftalearealer og anvendes ekstensivt til landbrugs-
drift. 
Endvidere findes et beskyttet engareal ca. 750 m vest for Løgumklostervej 20 i forbindel-
se med udbringningsareal 50. Halvdelen af engen er gravet til et vandhul. Hvorvidt det er 
en lovlig udgravning behandles uafhængigt af denne godkendelse. 
 

 
Billede 7. Surbækken ved græsningsareal 18 til venstre – nord for bækken. Fotoretning 
øst. 
 
Det vurderes at mer-depostion af kvælstof fra Løgumklostervej 20 til engene længst væk 
ved udbringningsarel 50 og ved Rødå vil være meget lav og nærmest 0, jf. beregning til 
mose 3 som ligger op ad engen mod vest. Derfor kan udvidelsen ikke influere på disse. 
De nærmeste enge ligger ca. 300 m syd og øst for produktionsanlægget, og der vil være 
en større deposition hertil. Engene er i dag kulturpåvirkede relativt næringsrige kulturen-
ge, som ikke er højt prioriterede i kommune-/regionplan og Aabenraa kommune vurderer 
at mer-depositionen fra anlægget ikke vil få en væsentlig indflydelse på engenes naturtil-
stand og at der dermed ikke skal stilles skærpede krav til ammoniak-emmision fra det 
ansøgte i forhold til engarealerne. 
 
Vandløb 



 

 

60

Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit 7.2. 
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a. at produktionen ikke medfører negative 
påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale 
naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV må 
ikke forringes. 
 
Redegørelse og vurdering 
Det nærmeste Natura 2000 område ligger mere end 10 km fra Løgumklostervej 20. Det 
er habitatområde H201: Mandbjerg Skov. Jævnfør teknisk notat fra DMU (2006) er depo-
sitionen af kvæstof negligerbar, når afstanden fra kilden er omkring 3 km. Det er derfor 
kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke udpegningsgrundlaget for 
Mandbjerg Skov. 
 
Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 7.7. 

6.2 Lugt 
Redegørelse 
Lugt stammer primært fra staldene. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med 
pumpning, omrøring og udbringning af husdyrgødning.  
 
Lugtgener fra staldanlæg vurderes på grundlag af beregninger i ansøgningssystemet 
www.husdyrgodkendelse.dk, hhv. ny beregningsmodel for lugt og ”Vejledende retnings-
linjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde”, udgivet af Foreningen af 
Miljømedarbejdere i Kommunerne, maj 2002. Vurderingen tager udgangspunkt i den 
længste geneafstand beregnet efter de to modeller. 
 
Geneafstanden for lugt beskriver den afstand fra stalden, hvor der kan forekomme så 
meget staldlugt, at det karakteriseres som ”væsentlige lugtgener”. Geneafstanden fast-
sættes under hensyntagen til forskellige områders følsomhed overfor lugt, jf. Skov – og 
Naturstyrelsens vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. I vej-
ledningen er anført vejledende lugtgrænseværdier for de anførte områdetyper.  
 
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, 
fremtidig byzone- eller sommerhusområde markeret. IT-ansøgningssystemet beregner 
geneafstandene og de vægtede gennemsnitsafstande 
 
Resultaterne af lugtgeneberegningen ses i nedenstående tabel fra ansøgningssystemets 
afsnit 3.2 Lugtgeneberegning.  
 

 
 
Resultaterne af lugtberegningen ses i nedenstående tabel. 
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Tabel 16 Lugtgeneafstande og konsekvensområde 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandkrav* 

Enkeltbeboelse uden 
landbrugspligt, som 
ikke ejes af ansøger 

 Ca. 146 m 

Der er tale om afstanden 
til Svejlundvej 1. Bemærk 
at der tages udgangs-
punkt i et lugtcentrum for 
Løgumklostervej 20. Der 
er således ikke tale om 
den korteste afstand mel-
lem Løgumklostervej 20 
og Svejlundvej 1. 

107 m 

Samlet bebyggelse i 
landzone 

Ca. 1.550 m Klovtoft 284 m 

Byzone Ca. 2.450 m Bested 429 m 

*Afstandskravet er opgivet som de beregnede geneafstande. Der skal gøres opmærksom på, at afstanden må-
les fra et beregnet midtpunkt til beboelsesbygningen ved enkelt beboelse og samlet bebyggelse og til zone-
grænse ved sommerhus- og byzoneområde. 
 
Som det fremgår at tabellen herover er alle afstandskrav til enkeltbolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt. 
 
Kumulation 
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. 
 
Ensilagen kan i forbindelse med håndteringen give anledning til lugt. Ensilagestakkene 
holdes tildækket med plastik. Der vil være mindre lugtgener i forbindelse med udfodring. 
Pga. afstanden til naboer, skønnes det, at der ingen problemer er med lugt fra ensilagen. 
Der vil kunne forekomme lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget 
afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). 
 
Håndtering af ensilage vil ske således at eventuelle lugt- og fluegener for nabobeboelser 
minimeres. Endvidere vil håndteringen sikre, at risiko for tab af næringsstoffer til omgi-
velserne minimeres. 
 
Det er maskinstation der står for udkørsel af gyllen. Der vil forekomme ammoniakfor-
dampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhænger af 
vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Da gyllen nedfældes efter de gæl-
dende regler reduceres ammoniakfordampningen og lugtgener pga. mindre fordampning 
og hurtigere optagelse i planterne.  
 
Svovlsyrebehandling af gylle har ikke nogen dokumenteret effekt på lugtemissionen fra 
stalden. 
 
På baggrund af lugtberegningerne i ansøgningssystemet, samt at den nye staldbygning, 
staldforlængelse samt nye gyllebeholdere og plansiloanlæg placeres væk fra naboerne, 
skønner ansøger, at der ingen problemer er med lugt fra dyreholdet. 
 
Vurdering 
Geneafstanden beregnet ud fra lugt fra stalde til byzoneområde, sommerhusområde, 
samlet bebyggelse og enkeltboliger er overholdt.  
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Lugt vil kunne registreres udenfor geneafstanden, men i en grad, så man normalt ikke vil 
karakterisere det som generende. I betragtning af afstandene til omliggende ejendomme 
vurderes det, at anlæggene kan drives, uden at det vil give anledning til væsentlig lugt-
påvirkning i omgivelserne fra staldene.  
 
Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vur-
deres at være væsentlige større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurde-
ringen, kan Aabenraa Kommune forlange, at der skal indgives og gennemføres projekt 
for afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedriften.  
 
Endvidere stilles vilkår omkring egenkontrol. 
 
Ud over geneafstanden, anvendes i lovgivningens regi begrebet lugtkonsekvensområde, 
som breder sig ud over et større område omkring husdyrbruget end geneafstanden. 
Lugtkonsekvensområdet er et beregningsmæssigt område omkring centrum for husdyr-
bruget produktionsanlæg, om hvilken Miljøklagenævnet i en afgørelse i marts 2009 anfø-
rer, at det erfaringsmæssigt har vist sig, at lugt i det væsentlige kan observeres. Miljø-
klagenævnet har på den baggrund vurderet, at beboelse indenfor lugtkonsekvensområ-
det skal betragtes som omfattede af lovens høringsregler, selvom sådan beboelse even-
tuelt ligger udenfor geneafstanden. Lugtkonsekvensområdet er for det ansøgte husdyr-
brug beregnet til 436 m. 
 
Med henblik på at reducere luftformige emissioner fra opbevaring og udbringning af hus-
dyrgødning er i BAT – grundlaget udpeget nogle teknikker for staldindretning, gødnings-
opbevaring og udbringning af gødning, der vurderes i tilstrækkeligt omfang at imøde-
komme disse intentioner. Dette er nærmere beskrevet og vurderet i afsnit 4.1 Husdyr-
hold og staldindretning, 4.2 Ventilation, 5.1 Gødningstyper og mængder, 5.2. Flydende 
husdyrgødning og 5.4 Fast husdyrgødning og dybstrøelse/kompost. 
 
På baggrund af disse vurderinger er det kommunens vurdering, at de valgte opbevarings 
- og udbringningsmetoder kan betragtes som BAT. 
 
Idet det herudover vurderes, at husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til indretning og 
drift af ejendommens anlæg, samt driftregulering af gødningsudbringning, er tilstrække-
lige til at beskytte omgivelserne mod lugtgener, finder Kommunen ikke anledning til at 
fastsætte yderligere vilkår i nærværende afgørelse. 
 
Vilkår  

65. 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 
foranstaltninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedriften. 

6.3 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Der vil på ejendommen blive foretaget en effektiv fluebekæmpelse som minimum i 
overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium. 
 
Der holdes rent og ryddeligt omkring anlæggene. Foder og gødningsrester fjernes og 
lægges på møddingsplads. Gulve og gangarealer holdes rengjorte. Tom emballage og 
andet affald bortskaffes jævnligt, og døde dyr afhentes hurtigst muligt. Opbevaring af 
foder sker på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter 
m.v.). 
 
I varme perioder vil fluer kunne forekomme. Klækning af fluelarver er temperaturafhæn-
gig og sker især i gødningsmåtten hos småkalve samt i efterladte foderrester. Bekæm-
pelse af fluer sker ved hyppig udmugning hos småkalve i sommerperioden og ved god 
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renholdelse omkring foderbord og foderlager. Derudover udvandes der Neporex efter 
behov. 
 
Der er aftale med Mortalin omkring mus- og rottebekæmpelse. 
 
Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af 
dyr. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ved effektiv renholdelse af foderbord og foderopbe-
varing samt hyppig udmugning ved kalvene, vil være muligt at begrænse risikoen for 
væsentlige fluegener og tilhold af skadedyr. 
 
Aabenraa Kommune vurderer derfor, at bekæmpelsen af fluer og andre skadedyr som 
udgangspunkt må anses for at være tilstrækkelig til ikke at skabe væsentlige gener for 
de omkringboende. Det skal bemærkes, at retningslinierne fra Statens Skadedyrslabora-
torium opdateres jævnligt.  
 
Kommunen har endvidere mulighed for myndighedsmæssigt indgreb overfor gener, hvis 
husdyrbruget giver anledning til fluegener i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder 
er væsentlige. 
 
Vilkår 
 

66. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som i over-
ensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrslabora-
torium 

6.4 Transport  
Redegørelse 
Adgangen til ejendommen sker primært af Løgumklostervej. Naboejendommen, Svej-
lundvej 1, kan blive berørt af trafik til og fra ejendommen fra offentlig vej. 
 
En stor del af udbringningsarealerne ligger omkring ejendommen, men der er også en del 
arealer som kun kan nås via offentligt vejnet. 
 
Størsteparten af transporterne sker inden for normal arbejdstid (ml. kl. 7 og 17 ), men i 
forbindelse med høst og udkørsel af gylle vil der foregå transporter i aftentimerne. I slut-
ningen af høsten vil der endvidere kunne foregå høstarbejde om natten.  
 
Hvorvidt f.eks. fodertransport og afhentning af mælk passerer tæt beboede områder, 
afhænger af den rute, som hhv. foderfirma / chauffør og mejeri vælger. Dette ligger 
udenfor ansøgers indflydelse. 
 
Landsbyer passeres kun til arealerne mod syd, hvor transporten går gennem Klovtoft. 
Transporterne sker typisk på hverdage i tidsrummet 8-16, men kan forekomme hele 
døgnet i den periode, hvor der køres gylle ud eller i høst, herunder ved snitning af græs 
og ensilage. Udkørsel af gylle forsøges gjort over så kort et tidsrum som muligt, dels af 
driftshensyn, men også for at minimere geneperioden så meget som muligt.  
 
Efterfølgende tabel viser det skønnede antal transporter før og efter udvidelsen. 
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Tabel 17 Transporter 

Transporter 

Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  

 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 

transport 

Trans-
port-

middel 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 

transport 

Trans-
port-

middel 

Foder 30 1-16 tons Lastvogn 40 1-32 tons Lastvogn 

Halm 20 
1-25 mini-
bigballer Halmvogn 20 

1-12 bigbal-
ler Halmvogn 

Majs og græs 408 1-25 
tons/40m3 

Vogn 408 1-25 
tons/40m3 

Vogn 

Sækkevare, 
samt bigbags 

18 1-5 tons Lastvogn 18 1-10 tons Lastvogn 

Fyringsolie 2 1-2.400 L Lastvogn - - - 

Dieselolie 12 1-2.500 L Lastvogn 12 1-2.500 L Lastvogn 

Afhentning af 
dyr til slagt-

ning 
12 1-5 stk. Lastvogn 12 1-11 stk. Lastvogn 

Afhentning af 
mælk 

183 1-18 tons Lastvogn 183 1-33 tons Lastvogn 

Afhentning af 
døde dyr 

25 1-5 stk. Lastvogn 30 1-5 stk. Lastvogn 

Husdyrgødning 261 1-20 tons Gyllevogn 515 1-20 tons Gyllevogn 

Dybstrøelse 3 1-20 tons Traktor 40 1-20 tons Traktor 

Svovlsyre -   3 1-11 m3 Lastvogn 

Affald 5   24  Lastvogn 

Transporter i 
alt 979   1.305   

Interne transportveje fremgår af bilag 1.11 og transportvej for gylletransporter vises på 
bilag 1.12. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyr-
læge, inseminør, ydelseskontrol mv. 
 
Vurdering 
Antallet af transporter forøges ikke i samme grad som produktionen, og kommunen fin-
der, at der er taget nogle initiativer for at mindske generne for naboerne fra transporter-
ne.  
 
Transporter med husdyrgødning til arealerne, der ligger sydøst for ejendommen, passe-
rer gennem Klovtoft, ellers er der ikke samlet bebyggelse, der berøres af transporterne 
med husdyrgødning. Ansøger opfordres til at planlægge transporterne således, at kørsel 
gennem Klovtoft medfører mindst mulig gene for beboerne og den øvrige transport. 
 
For at mindske generne der evt. måtte være fra transport, henstilles der til, at transport 
primært skal foregå inden for normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog fore-
komme uden for disse tidspunkter, men skal søges begrænset. 
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Der stilles vilkår om, at mest mulig kørsel til markerne skal ske uden kørsel på offentlig 
vej. 
 
Kommunen vurderer, at det er sandsynligt, at udvidelsen af transport til og fra ejen-
dommens anlæg kan gennemføres, uden det vil medføre væsentlige støj-, støv- eller 
lugtgener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. 
 
Vilkår 
 

67. Ved transport af gylle ud på offentlige veje skal gyllevognens åbninger 
være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. 
Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles. 

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

69. Mest mulig kørsel til markerne skal ske uden kørsel på offentlig vej 

6.5 Støj 
Redegørelse 
De væsentlige støjkilder på bedriften er fra dyrene i forbindelse med fodring, malkeanlæg 
og kompressor samt maskinstøj ved foderblanding, gyllehåndtering, transporter, mark-
vanding og markarbejde. 
 
Maskinstøj fra færdsel i forbindelse med den daglige produktion vil hovedsageligt fore-
komme i dagtimerne.  
 
Det forventes dog generelt at der vil forekomme meget få unødige støjgener i forbindelse 
med udvidelsen, og der forventes kun minimale støjgener udenfor ejendommen. 
 
    Tabel 18 Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Ventilationsafkast 
Der er ingen ventilationsafkast på 
ejendommen, da bygningerne nedri-
ves 

- 

Fodringstider 
Primært i forbindelse med ensilage-
pladsen og nord-enden af bygning 4   Primært 7-8 

Vakuumpumpe til 
køling af mælk 

Ved mælketank 
Døgnet rundt, men kun 
når mælken er over 3 
grader. 

Afhentning af 
mælk Ved malkestald 

Hver anden dag, kl. 
01. (kan ændres) 

Gyllecirkulation Fortanke og stalde 6 t pr. dag, om natten 
Ensilering Plansilo Vækstsæson, kl. 8-20 
Transport af dyr Staldanlæg 8 t pr. mdr., dagstimer 
Gyllekørsel Se tegning over kørselsruter Vækstsæson, kl.  8-20 

Lastbiler m.v. 
Primært I forbindelse med foderop-
bevaring i nord-enden af bygning 4 Hverdage 7-17 

Markvanding På ejendommens harmoniarealer 
Døgnet rundt i tørre 
perioder, mens der er 
afgrøder på marken 

Malkerobotter Indendørs i bygning 6 og bygning 1 Hele døgnet 

    Støjkilder fremgår af bilag 1.7 
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Dyrene fodres en gang dagligt, og der blandes ligeledes foder en gang dagligt. Håndte-
ring og blanding af foder foregår dels på plansiloerne udenfor, men også inde i foderla-
den. I forbindelse med dette kan forventes maskinstøj, men det vil ikke være til gene for 
naboer.  
 
Ensilering af slæt græs, foregår fra maj til september/oktober. Majs ensileres i perioden 
september til november. Der vil forekomme støj, når det bliver lagt i plansiloerne, men 
det bestræbes at ske i dagtimerne, så det ikke vil være til gene for naboer.  
 
Halm køres ind i perioden juli til september, også ved dette kan der forekomme støj. 
Halmindkøring bestræbes ligeledes at ske i dagstimerne af hensyn til naboer. Det vurde-
res dog, at der ikke vil være støvgener udenfor ejendommen. 
 
Gyllen udbringes i planternes vækstsæson, som strækker sig fra februar til og med sep-
tember måned. Udbringningen forventes at tage 8-10 dage fordelt over året. Dybstrøel-
sen udbringes fremadrettet 1-3 gange årligt. 
 
Der vil også foregå markarbejde i sæsonen fra februar til november, hvor der kan fore-
komme støj. Det tilstræbes, at dette kommer til at foregå i dagstimerne.  
 
Derudover er der daglige transporter til og fra ejendommen, som primært foregår i hver-
dagene mellem kl. 7 og 17, men der vil dog forekomme transporter uden for dette tids-
rum, bl.a. afhentes mælk om natten. 
 
Der er ikke foretaget særlige tiltag for at dæmpe støjkilder, idet ansøger ikke har skøn-
net, at dette er nødvendigt grundet anlæggets placering fra naboer og arten af støjkil-
derne.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der sker en væsentlig forbedring af støjgener i forbin-
delse med håndtering af ensilagen ved etablering af en ensilageplads.  
 
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 virksom-
heder 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 Løgumklo-
stervej 20 er beliggende i Det åbne land, Nord og har arealer beliggende i det samme 
område samt i Tønder Kommune. 
 
Kommuneplanen fastsætter for dette område ikke retningslinjer for støjbelastning, der er 
til hindring for udvidelsesmulighederne for landbruget. 
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Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer i Aa-
benraa Kommune. Støjudsendelse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres 
i forhold til ejeren af disse arealer. 
 
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.  
 
Driftsarealer hørende til landbruget er beliggende i en afstand fra landsbyen Klovtoft 
(planområde 2.8.005.L), der er større end 250 meter. På disse afstande kan der opstå 
støjgener i landsbyen. 
 
Vilkår 

70. Bidraget fra landbruget med adressen Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro 
bestemt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det 
åbne land samt i landsbyen Klovtoft ikke overskride følgende værdier: 

 
  Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 

Lørdag kl. 07.00 - 14.00 
Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 
Lørdag kl. 14.00 - 22.00 
Søn og helligdag kl. 07.00 - 22.00 

Alle dage 
kl. 22.00 – 07.00 

Det åbne land 55 45 40 

Landsbyen, 
Klovtoft,  

område 2.8.005.L 

55 45 40 

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

 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsare-
aler ved boliger. 
Støjgrænserne må i landsbyen Klovtoft ikke overskrides noget sted i området. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden 
for den mest støjbelastede time. 
 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets 
støjbidrag. Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger 
og i umiddelbar nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 
 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs og majs til siloanlæg el-
ler til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindel-
se med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktivi-
teter. 
 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes 
område, 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 støjbi-
drag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til 
landbruget. 
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71. Tønder Kommune kan, også inden der er forløbet 8 år efter meddelelse af 
godkendelsen, meddele påbud i henhold til § 39 i lov om miljøgodkendel-
se m.v. af husdyrbrug til landbruget Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro. 

72. Tønder Kommune kan stille krav om overholdelse af grænseværdier for 
støjkilder, der befinder sig på landbrugets driftsarealer beliggende i Tøn-
der Kommune. Tønder Kommune fastlægger de relevante grænseværdi-
er. 

6.6 Støv 
Redegørelse 
I forbindelse med transporter til og fra ejendommen samt ved levering og håndtering af 
råvarer og mineraler kan der opstå støvgener, hvilket dog oftest er af begrænset karak-
ter. Antallet af transporter øges ikke proportionalt med besætningens størrelse, da der i 
mange tilfælde vil kunne medtages en størres mængde pr. kørsel. 
 
Der kan i en begrænset periode forekomme støvgener under høst. 
 
Da den største andel af transporterne vil ske inden for normal arbejdstid forventer ansø-
ger ikke, at de ekstra transporter vil give anledning til væsentlige gener for de omkring-
boende.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med hensyn til støvgener fra ejendommen ikke for-
ventes væsentlige gener. Dog henvises der til god landmandspraksis, at al transport til 
og fra ejendommen, for at begrænse støvgener, skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt 
at alle aktiviteter på ejendommen planlægges, herunder også levering, håndtering og 
udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt. 
 
Kommunen har mulighed for myndighedsmæssigt indgreb overfor gener, hvis husdyrbru-
get giver anledning til støvgener i omgivelserne, som tilsynsmyndigheden finder, er væ-
sentlige. 

6.7 Lys 
Redegørelse 
Der er automatiseret tænd og sluk af lys i staldene og vågelys i staldene om natten. 
Driftsperioden afhænger af tidspunktet på året. Belysningen er primært med lysstofrør. 
Disse er ikke generende for omgivelserne, da de er placeret oppe under taget og lyser 
direkte ned i stalden.  
 
Der kan forekomme dage, hvor der er behov for lys udover disse tidsrum, f.eks. ved akut 
behov for dyrlægehjælp eller andre akutte situationer. Derudover kan der i forbindelse 
med høst forekomme behov for lys efter solnedgang.  
 
Staldene er åbne i kip. Endvidere forefindes der belysning i sydgavlen på bygning 1, byg-
ning 3, bygning 5 og bygning 6, samt på nordgavlen af bygning 4 og 6. Alt lyset er styret 
af bevægelsescensorer. 
 
Vurdering 
Ejendommens stalde ligger forholdsvist afskærmede i forhold til de omkringboende. Med 
baggrund i staldenes placering og beplantningen vurderes det, at driften ikke vil give 
anledning til væsentlige lysgener for de omkringboende.  
 
Kommunen finder dog, at der bør sikres mulighed for myndighedsmæssigt indgreb, hvor-
for der fastsættes vilkår om, at husdyrbruget ikke må medføre lyspåvirkning, som til-
synsmyndigheden finder væsentlig. 
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Vilkår 
 

73. Der skal være natsænkning af lyset i staldene mellem kl. 23 og 06, med 
mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i staldene. 
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7 Påvirkninger fra arealerne  

7.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Miljøgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens afsnit 
4.1 (se bilag 1). Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af oversigtskort herunder. 
En stor del af arealerne ligger i Tønder Kommune. 
 

 
Kort 3. Udbringningsarealers beliggenhed og nitratfølsomme indvindingsområder. 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget I/S Svejlund råder over 270,15 ha udbring-
ningsarealer (gælder i begge etaper), heraf ejer ansøger 205,45 ha, og de resterende 
64,7 ha er forpagtede arealer. 
 
Der køres med 2,3 DE/ha på de 270,15 ha ejede og forpagtede ha svarende til 621,34 
DE. 
 
Derudover er der for at kunne opfylde harmonikravet lavet aftale om overførsel af hus-
dyrgødning til i alt 242,59 ha. Aftalearealerne er fordelt på 6 modtagere, som alle mod-
tager kvæggylle. Jævnfør nedenstående tabel er der indgået aftale om driftsmæssig 
sammenhæng med en af aftagerne, som således må modtage 2,3 DE per ha. To af afta-
gerne er endvidere økologer, der maksimalt må modtage 0,7 DE konventionel husdyr-
gødning per ha. 
 
Der ejes yderligere 10,77 ha engarealer, som ligger langs Surbæk og Arnå. Disse arealer 
modtager ikke husdyrgødning andet end det der afsættes ved græsning. Arealerne er i 
ansøgningsskemaet (Bilag 1) angivet som aftalearealer. Der er ikke afsat husdyrgødning 
på de 10,77 ha, hvorfor der ikke stilles vilkår om græsning.  
 
 



 

 

71

Tilsammen udgør aftalearealerne til udbringning af husdyrgødning 242,6 ha. I ansøg-
ningsskemaet er arealet angivet til 253,36 ha, idet de 10,77 ha ejede græsningsarealer 
er medregnet i aftalearealet. 
 
Tabel 19. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt gylleaftaler 

Ejede arealer 
Navn Adresse Udbringningsareal ha Antal DE og 

Gødningstype 
Ejet areal Løgumklostervej 

20, 6230 Rødekro 
og Hellevadvej 18, 
6240 Løgumkloster 

205,46 472,55 

Ejet areal til afgræs-
ning 

Løgumklostervej 
20, 6230 Rødekro 
og Hellevadvej 18, 
6240 Løgumkloster 

10,77 (8,61) 

Peter Terp 
Forpagtet areal 

Svejlundvej 8 
6230 Rødekro 

25,12 57,77 

Jens Ove Holm 
Forpagtet areal 

Rangstrupvej 2 
6230 Rødekro 

39,58 91,03 

I alt  280,93 621,35 
Gylleaftale 

Navn Adresse Udbringningsareal ha  
Carsten Carstensen 
(Produktionsmæssig 
samdriftsaftale 

Hovedgaden 55, 
Hellevad, 
6230 Rødekro 

41,56 95,58 

Leif Haugaard Bjergvej 4, 
Bedsted, 
6240 Løgumkloster 

48,64 68,09 

Birger Jessen Hansen 
(Økolog) 

Lundbyesvej 30, 
6240 Løgumkloster 

91,01 63,70 

Jes Ove Jessen Klovtoftvej 38, 
6230 Rødekro 

37,47 52,45 

Langelund Maskinsta-
tion 

Bovlund Bjergvej 
48, 6534 Agerskov 14,16 19,82 

Christian August Lund 
(økolog) 

Svejlundvej 3, 
6230 Rødekro 

9,79 6,85 

I alt  242,63 306,49 
 
Der er arealer til i alt 927,84 DE ifølge tabel 7.1. 
 
Ejendommen Løgumklostervej 20 producerer efter udvidelsen samlet 631,56 DE husdyr-
gødning, hvoraf 306,5 DE afsættes til gylleaftaler. Gylleaftalerne kan belægges med 0,7, 
1,4 eller 2,3 DE/ha. afhængig af, om der er tale om økologiske arealer, konventionelle 
arealer eller om der er indgået aftale om driftsmæssig sammenhæng. 
 
Løgumklostervej 20 indgår sammen med Hellevadvej 18, 6240 Løgumkloster i selskabet 
Svejlund I/S og Løgumklostervej 20 tilføres 296,11 DE svinegylle/dybstrøelse fra Helle-
vadvej 18. 
 
Sammenfattende råder Løgumklostervej 20 dermed over 927,67 DE husdyrgødning. Her-
af tilføres 296,11 DE ejendommen og 306,5 DE afsættes til aftalearealer og der er såle-
des 621,14 DE med 56.711,73 kg N og 10.536,0 kg P, som udbringes på egne og forpag-
tede arealer.  
 
Andelen af dybstrøelse er 66,76 DE. Der udbringes 2,3 DE/ha (harmonital, DEreel). 
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Særlige forhold i den pågældende ansøgning 
Ansøgningen er opdelt i to etaper. Der indgår samme arealer (både ejede/forpagtede og 
aftaler) i begge etaper. I første etape produceres 403,32 DE. Med indført gødning (bl.a. 
fra fiktive afgivere) og afsat gødning til aftalearealer rådes der over 620,9 DE, som ud-
bringes på 270,15 ejede og forpagtede arealer, hvilket svarer til et harmonital på 2,3 
DE/ha. Harmonikrav og beskyttelsesniveau for nitrat til grundvand og overfladevand, 
samt fosforoverskud er overholdt i første etape, se bilag 1.14 med ansøgningens 1. eta-
pe. Anden etape er beskrevet herover i redegørelsen for udbringningsarealerne. 
  
De 10,77 ha ejede arealer, der anvendes som græsningsarealer får ikke udbragt husdyr-
gødning (gælder i begge etaper). Det er lavbundsarealer langs Surbæk og Arnå. Flere af 
dem er beskyttede engarealer jf. Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Jordbund og dræning 
Udbringningsarealerne består af grovsandet jord eller lerblandet sandjord. Langs Surbæk 
er en lille del af arealerne humusjord. I ansøgningen er alle arealer angivet som udræne-
de. 
 
Lavbundsarealer 
En lille del af udbringningsarealerne ved Surbæk er lavbundsarealer i lavbundsklasse IV 
(ingen risiko for okkerudledning). Okkerforurening er et problem i de vestløbende søn-
derjyske vandløb. Problemet skyldes udvaskning af jernforbindelser i jorden i forbindelse 
med dræning af landbrugsarealer og tidligere tiders reguleringer (udretning) af vandlø-
bene for at forbedre afvandingen. Okkerudvaskningen finder især sted i vinterhalvåret, 
og lokalt kan der ske okkerforurening ved oprensning af grøfter og vandløb eller rensning 
(spuling) af drænsystemer. Uddybning af vandløb og grøfter forøger okkerudvaskningen 
og er sammen med intensivering af grødeskæring ikke ønskelig, hvor vandløbet ligger i 
”Naturområder” eller ”Områder med naturinteresser” (udpegninger i Kommuneplan 2009 
for Aabenraa Kommune). 
 
Lavbundsarealerne langs Surbæk er udpeget som ”VMPII-lavbundsarealer” og ”Øvrige 
lavbundsarealer” (rækker ind i mark nr. 1, 100, 24 og 25). VMPII-lavbundsarealer er 
potentielt egnede som vådområder og vurderes at kunne genoprettes som vådområder 
med henblik på at kunne tilbageholde kvælstof. På ”Øvrige lavbundsarealer” kan der ved 
vandstandshævning genskabes områder med stor natur- og miljømæssig værdi. Udpeg-
ningen af lavbundsarealer har ingen betydning for, om områderne fortsat kan drives 
jordbrugsmæssigt eller for mulighederne for at opføre nødvendige landbrugsbygninger. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger mv. 
Der er ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger eller andre fredninger i forbindelse 
med arealer til Løgumklostervej 20. 
I Kommuneplan 2009 er dele af arealerne til Løgumklostervej 20 beliggende i udpegnin-
gerne: Biologisk korridorer, områder med naturinteresser og/eller områder med værdi-
fuldt landskab. Hele området er udpeget som uforstyrret landskab. Udpegningerne influe-
rer ikke på den jordbrugsmæssige drift af arealerne. 
 
Kommunegrænse 
En stor del af udbringningsarealerne ligger i Tønder Kommune, som har vurderet dem 
med henblik på, om der skal stilles særlige vilkår. Det gælder både aftalearealer og ejede 
og forpagtede udbringningsarealer. Tønder kommunes vurdering er vedlagt som bilag 3. 
Der er ikke stillet krav om § 16 på aftale arealer eller skærpende vilkår til øvrige arealer. 
 
Ændringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa 
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sårbare. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at udbringningsarealet på 270,15 ha ejede/forpagtede og 
242,6 ha aftalearealer, samt 10,77ha til afgræsning harmonerer med husdyrholdet og er 
tilstrækkeligt til at opfylde harmonikravene. 
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Vilkår 

74. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyr-
gødning svarende til 621,14 DE på de 270,15 udbringningsarealer 
(ejet/forpagtet) 

75. På bedriften skal Plantedirektoratets regler for udbringning op til 2,3 
DE/ha overholdes.  

76. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 
270,15 ha udbringningsareal, som er angivet i ansøgningen jf. bilag 1 

77. Engarealer langs Surbæk og Arnå (angivet som nr. 17, 18, 22, 45 og 
100-1 i ansøgning) må ikke tilføres husdyrgødning uden dispensation fra 
Aabenraa Kommune. 

78. Der skal foreligge skriftlige aftaler på produktionsmæssige samdriftsafta-
ler af mindst 1 års varighed 

79. Der skal afsættes op til 306,53 DE til udbringning på aftalearealer (242,6 
ha) og der skal foreligge dokumentation herfor. 

80. Græsningstrykket på engarealer langs Surbæk må ikke overstige 0,8 
DE/ha/år, svarende til 8,61 DE eller 17, 22 DE græssende i 6 mdr. om 
året. De pågældende arealer (17, 18, 22,45 og 100-1) ligger langs Sur-
bæk og udgør 10,77 ha.  

 
Arealanvendelse 
Redegørelse 
Der anvendes referencesædskifte svarende til standardsædskiftet på arealerne, hvilket 
betyder, at der er taget højde for den værst tænkelige situation. Der er altså ikke risiko 
for større udvaskning af nitrat til overfladevand og grundvand eller fosforoverskud, end 
de her angivne, hvis der anvendes andre sædskifter end referencesædskiftet. 
 
 
Husdyrbruget er omfattet af reglerne omkring sædskifte m.m. for ejendomme, hvor der 
må udbringes 2,3 dyreenheder per ha jf. husdyrbekendtgørelsen. 
Referencesædskiftet er K12 med 14 % lovpligtige efterafgrøder og 65 - 95 % af sædskif-
tet med græs eller kløvergræs. 
 
I den fremtidige drift vil der ligeledes blive anvendt et sædskifte svarende til K12. 
 
Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer nedbringes det hurtigst muligt 
og inden 6 timer. 
 
Al udbringning på græs og sort jord skal ske ved nedfældning fra 1. januar 2011. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sædskiftekravene er overholdt. 
 
Aftalearealer 
Det skal vurderes, om aftalearealerne kræver separat godkendelse efter § 16 i ”Lov om 
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug”. 
 
For arealer, som ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde, stilles særlige krav til 
beskyttelse mod nedsivning af nitrat til grundvand, og her udløses en § 16 arealgodken-
delse. 
 
Ligger aftalearealerne ikke i nitratfølsomt indvindingsområde, skal det vurderes, om 
arealernes sårbarhed i forhold til natur og overfladevand kræver en særlig beskyttelse, 
der rækker udover den generelle lovgivnings rammer. Er det tilfældet, udløses en § 16 
arealgodkendelse. 
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Redegørelse 
Arealerne i Tønder Kommune er vurderet af Tønder Kommune, som ikke har stillet krav 
om § 16 godkendelse, se bilag 3. 
 
Herefter analyseres aftalearealer i Aabenraa Kommune. Arealernes beliggenhed i forhold 
til beskyttet natur og nitratfølsomt indvindingsområde kan ses herunder.  
 

 
Kort 4. Beliggenhed af aftalearealer i forhold til beskyttet natur, nitratfølsomt indvin-
dingsområde m.m. 
 
Arealerne tilhørende Carsten Carstensen, Hovedgaden 55, Rødekro ligger i nitratfølsomt 
indvindingsområde og skal derfor arealgodkendes særskilt.  
De sydligste aftalearealer tilhørende Jes Ove Jessen, Klovtoftvej 38, Rødekro og arealer-
ne tilhørende Birger Jessen Hansen Lundbyesvej 30, Løgumkloster, samt arealerne nær 
Løgumklostervej 20 tilhørende Christian August Lund ligger ikke i nitratfølsomt område 
og skal derfor ikke arealgodkendes særskilt, med mindre det vurderes, at arealernes ro-
busthed i forhold til natur og overfladevand kræver en særlig beskyttelse, som medfører 
vilkår. 
Arealerne ligger ikke i umiddelbar nærhed af beskyttede naturarealer, der kan karakteri-
seres som næringsfattige. Naturarealerne vurderes dermed ikke følsom overfor luftbåren 
ammoniak fra husdyrgødning eller næringstilførsel via diffusion i jordfasen.  
Aftaleareal CAL2 ligger op til mose 1, som er beskrevet under § 3 natur i afsnit 6.1. Ter-
rænet er fladt og det vurderes at mosen ikke påvirkes negativt af udbringning af 0,7 
DE/ha, som der må udbringes på aftalearealer tilhørende C.A. Lund.  
Et par af arealerne tilhørende J.O. Jessen ligger ned til Hvirlå og/eller op til beskyttede 
engarealer langs Hvirlå og en del af arealerne er lavbund i klasse III, hvor der er lille risi-
ko for okkerudledning. Terrænet er også her fladt. Hvirlå er målsat B 3 og målsætningen 
er opfyldt nedstrøms JOJ aftalearealerne – se afsnit 7.2. Det vurderes at arealerne kan 
modtage 1,4 DE kvæggylle uden at naturarealer eller overfladevand påvirkes negativt og 
der stilles ikke krav til en særskilt arealgodkendelse. 
 
Udskiftning af aftalearealer kan ikke ske uden tilladelse fra Aabenraa Kommune 
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Vurdering 
Det vurderes at aftalearealerne, som ligger udenfor nitratfølsomt indvindingsområde kan 
anvendes til udbringning uden at naturarealer eller overfladevand påvirkes negativt og 
der stilles ikke krav til en særskilt arealgodkendelse. 
 
Vilkår 
 

81. Denne miljøgodkendelses gyldighed er betinget af, at der foreligger gyl-
dige arealgodkendelser af aftalearealerne tilhørende Carsten Carstensen, 
Hovedgaden 55 Hellevad, 6230 Rødekro. Udskiftning af aftalearealer kan 
kun ske efter anmeldelse til Aabenraa Kommune. 

7.2 Beskyttet natur 
Foruden påvirkningen med ammoniak fra husdyrbrugets anlæg kan naturen også påvir-
kes fra ejendommens udbringningsarealer. Det kan f.eks. være påvirkning af tilstødende 
naturarealer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning pga. tilførsel af nærings-
stoffer gennem diffusion i jordfasen, atmosfærisk deposition eller overfladeafstrømning af 
næringsstoffer.  
 
Ifølge Miljøstyrelsen kan der ved udbringning ske påvirkninger på over 1 kg N/ha/år ved 
atmosfærisk afsætning i op til 100 m fra markkanten (jf. MST’s skrivelse ”Bilag til notat 
om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelser af husdyrbrug af 6. juli 
2009”). Af Miljøstyrelsen vurderes det ikke muligt for kommunerne at beregne en rand-
påvirkning af udbragt husdyrgødning ved udvaskning af kvælstof og fosfor. Det vil dog 
være muligt at foretage en konkret vurdering af risikoen for overfladeafstrømning. Vur-
deres risikoen stor, kan der fastsættes krav om bræmmer eller lignende. 
 
Der er et lovkrav om nedfældning af flydende husdyrgødning på alle arealer, som ligger 
indenfor 1000 m fra et § 7-område, såfremt udbringningen sker på sort jord eller græs-
marker. Fra 1. januar 2011 gælder kravet om nedfældning på alle arealer med sort jord 
eller græsmarker uanset beliggenhed. 
 
Redegørelse 
Ingen af ejendommens arealer ligger helt eller delvist i opland til målsatte søer, men en 
del af arealerne (mark nr. 1 JOH, 3 JOH, Peter Terp, 50 og 3) grænser direkte op til 
vandløb (Surbæk, Svejlundgrøften og tilløb til Rødå og Balbro Bæk), der er beskyttede 
efter naturbeskyttelseslovens § 3 (jf. kort 5). Ingen af udbringningsarealerne skråner 
stejlt ned mod vandløbene. 
 
For overskuelighedens skyld er alle naturarealer beskrevet samlet i afsnit 6.1. Det drejer 
sig om 4 vandhuller (VH 1-4) og 2 moser (M1 og M2), som ligger i forbindelse med ud-
bringningsarealer.  
 
Derudover grænser udbringningsarealerne op til engarealer, som anvendes til græsning 
langs Surbæk og et engareal i tilknytning til moseareal M2. 
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Kort 5. Viser placeringen af beskyttet natur, beskyttede vandløb, lavbundsarealer og ud-
bringningsarealer Besigtigede naturarealer fremgår af kort 2 
 
Bedriftens arealer afvander til flere vandløbsoplande, Surbæk, Rødå, som løber sammen i 
Arnå ved grænsen til Tønder kommune. Aftalearealer tilhørende JOJ og BJH afvander til 
Hvirlå som også løber til Arnå i Tønder kommune. 
 
Tabel 20. Målsatte vandløb, der afvander Løgumklostervej 20’s udbringningsarealer. 

Vandløb Målsætning Status for 
målsætning 

DVFI (Sta-
tionsnr.) 

Bemærkninger 

Surbæk A (Særligt 
naturvidenska-
beligt interes-
seområde. 
Særlige natur-
elementer øn-
skes beskyt-
tet.) 

Opfyldt 423-4500 (2009) 

DVFI 7 (særdeles 
god biologisk 
vandløbskvalitet) 

Vandløbsstationen ligger 
ved græsningsareal 18. 

Nærmeste nedstrøms sta-
tion viser også at målsæt-
ningen er opfyldt ved se-
neste måling (2003) 

Rødå B1 (Gyde- og 
yngelopvækst-
område for 
ørred og andre 
laksefisk. 

Opfyldt på nær-
meste strækning  

423.6150 (2003) 

DVFI 5 (god biolo-
gisk vandkvalitet) 

Vandløbsstationen ligger 
nord for areal 1 JOH eller 
ved aftaleareal 1CC 

Hvirlå B3 (Karpefi-
skevand) 

Opfyldt ned-
strøms aftale-
arealer JOJ 

423-3000 (2003) 

DVFI 6 (Meget god 
biologisk vandkva-
litet) 

Det er kun JOJ og BJH 
aftalearealer som afvander 
til Hvirlå.  
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Vurdering 
 
Vandhuller 
Der ligger fire vandhuller i forbindelse med udbringningsarealerne. De er beskrevet i af-
snit 6.1. 
Det vurderes, at hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne er overfladevand fra 
dyrkede arealer, dels som vand der løber på jordoverfladen til vandhullerne, dels som 
næringsberiget overfladevand der løber til via rodzonen på dyrkede arealer. 
Derfor stilles der vilkår om overholdelse af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer 
rundt om vandhullerne (V1 og V4 jf. kort 2), der ligger på hhv. udbringningsareal 10 og 
1. Det vurderes at der er tilstrækkelig bræmme omkring V2 og V3.  
 
Moser 
Der ligger udbringningsarealer op til mose 1 (udbringningsareal 10) og op til mose 4 (ud-
bringningsareal 50). Moserne er tilgroet og kan betegnes som vandhuller med 
skov/pilesump omkring. 
Moserne vurderes som værende næringsberigede med en naturtilstand som ringe-
moderat i forhold til referencetilstanden for naturtypen mose. Vegetationen i mosen be-
står i overvejende grad af næringstolerante arter, der er begunstiget af næringstilførsel 
via luft og overfladevand (se beskrivelse af naturområderne i skemaerne i afsnit 6.1). 
Det vurderes at udbringning af husdyrgødning op til arealerne ikke vil influere på moser-
nes naturtilstand og der stilles ingen vilkår i forhold til moserne (1 og 4) i området. 
 
Enge 
Et antal udbringningsarealer støder op til beskyttede enge. Engene er kulturprægede og 
ikke næringsfattige og det vurderes at udbringning af husdyrgødning op til engarealerne 
ikke vil betyde at engenes naturtilstand forringes.  
Ejet areal 17, 18, 22 og 45 er beskyttede enge, som anvendes til græsning. Engarealerne 
må ikke tilføres husdyrgødning og græsningstrykket må ikke overstige 0,8 DE/Ha/år. Der 
er indsat vilkår herom i afsnit 7.1. 
 
Vandløb og målsatte søer 
Vandløbene er følsomme overfor øget udledning og tilførsel af sand og næringsstoffer fra 
omkringliggende landbrugsarealer. Generelt er vandløbene præget af tidligere regulering, 
hårdhændet vedligeholdelse og okker. Både Surbæk, Rødå og Hvirlå har dog opfyldt mål-
sætningen (Regionplan 2005-2016). De er alle pålagt 2 m bræmme jf. Vandløbslovens § 
69.  
Udbringningsareal 50 grænser op til Svejlundsgrøften, som ikke er omfattet af 2 m 
bræmmepligt jf. Vandløbslovens § 69 og udbringningsarealerne 3 JOH og Peter Terp 
grænser op til et mindre vandløb som løber til Balbro Bæk i Tønder kommune. Dette 
vandløb er heller ikke pålagt 2 m bræmmepligt. 
 
For at sikre de beskyttede vandløb mod øget udvaskning af næringsstoffer, overfladeaf-
strømning af gødning og næringsstoffer samt øget sandvandring, som vil påvirke eksem-
pelvis laks og snæbels (bilag IV-art) leve- og ynglesteder blandt andet ved tilsanding af 
gydegrus, og dels for at sikre anvendeligheden af vandløb som spredningskorridorer for 
områdets dyre- og planteliv, samt for at sikre leve- og rastesteder for bilag IV-arter 
(herunder eksempelvis padder) samt til beskyttelse af habitatområdet Vadehavet, stilles 
der vilkår om 2 meter dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræmmer langs de beskyttede 
vandløb, der grænser op til ejendommens udbringningsarealer og som ikke i forvejen er 
pålagt 2 meter bræmmer jf. vandløbslovens § 69. 
På følgende marker skal der etableres 2 meter dyrkningsfri bræmmer op til de beskytte-
de vandløb: mark nr. 50, mark betegnet Peter Terp og mark nr. 3 JOB (jf. kort 5). 
 
Ingen udbringningsarealer ligger i opland til målsatte søer. 
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Vilkår 
 

82.  Der skal etableres en 2 m bred dyrknings-, sprøjtnings, og gødskningsfri 
bræmme omkring vandhul 1 på mark 10 (matr. nr. 72 Svejlund, Helle-
vad) og omkring vandhul 4 på mark 1 (Matr. nr. 16 Svejlund, Hellevad). 

83. Der skal etableres en 2 m bred dyrknings-, sprøjtnings- og gødskningsfri 
bræmme langs vandløb på markerne betegnet: nr. 50 (matr. nr. 81 Svej-
lund, Hellevad), nr. 3 JOH (matr. nr. 20 Ørslev, Hellevad) og Peter Terp 
(matr. nr. 80 Svejlund, Hellevad). 

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

7.3 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten føres til vand-
løb eller søer. På drænede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på 
udrænede arealer, hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet. Når kvælstoffet er 
nået ud i vandløbene, er reduktionen meget lav, ca. 2 %. Dvs. at størstedelen af den 
kvælstof, der føres til vandløb, ender i havet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvæl-
stofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort). 
Føres vandet gennem søer, sker der en yderligere reduktion på gennemsnitlig 400 kg 
N/ha søbund. 
 
Når nitrat kommer ud i vandmiljøet, påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealerne afvander via Surbæk, Rødå og Hvirlå til Vidåen og Vadehavet. 
Målsætningerne (Regionplan 2005-2016) i vandløbene er beskrevet i afsnit 7.2. De var 
opfyldt ved de seneste målinger i 2003-2009. 
 
Ingen af bedriftens udbringningsarealer eller aftalearealer ligger indenfor områder, der er 
udpeget som nitratklasse 1, 2 eller 3. Der er således i hht. lovgivningens beskyttelsesni-
veau for nitrat til overfladevand, ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringnings-
arealerne. 
 
Arealerne ligger i et område, hvor N-reduktionsprocenten i jordbunden er mellem 76 og 
100 procent, dvs. at 76-100 % af det udledte kvælstof i jorden vil blive nedbrudt/fjernet 
fra jorden, før det ender i overfladevandsrecipienten. 
Der er i ansøgningssystemet beregnet en udvaskning af N til overfladevand på 65,50 kg 
N/ha/år i etape 1 og 65,60 kg N/ha/år i etape 2. Udledning i nudriften er beregnet til 
61,2 kg N/ha/år, dvs. der beregnes en øget udvaskning på ca. 4,3 kg N/ha/år. Med det 
høje reduktionspotentiale i området betyder det, at der reelt maksimalt ydligere udva-
skes 1,0 kg N/ha/år, hvilket giver en beregnet merudledning fra ejendommens arealer på 
ca. 270 kg N/år til overfladevand for både etape 1 og 2.  
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Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 270 ha ejet areal (og 253 ha aftaleareal). 
Ifølge ansøgningen er ingen af de ejede arealer drænede. 
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, re-
duktionspotentialet er højt, og arealerne afvander til et Natura 2000 område (Vadeha-
vet), som ikke afkaster nitratklasser. Vurdering af næringsstoffer i forhold til Vadeha-
vet/Natura 2000 vandområder findes i afsnit 7.6 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
 
Da det vurderes, at der kun sker en mindre forøget udvaskning af kvælstof fra udbring-
ningsarealer i forhold til førsituationen og med henvisning til afsnittet om ”Beskyttet na-
tur” – ”Vandløb og målsatte søer”, vurderes det, at beskyttede vandløb og søer ikke vil 
ændre tilstand i negativ retning på baggrund af udvidelsen af produktionen på Løgumklo-
stervej 20. Da Surbæk og Rødå ikke vurderes at blive direkte påvirket af udbringnings-
arealer, og da målsætningerne er opfyldt er der således ikke grundlag for at stille yderli-
gere vilkår til begrænsning af kvælstofudvaskningen.  
 
Desuden vurderes, at vilkårene i afsnittet om beskyttet natur er tilstrækkelige til at sikre 
øvrige vandhuller og naturarealer mod næringsstoffer fra overfladevand. 

7.4 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
En stor del af bedriftens udbringningsarealer er beliggende inden for nitratfølsomme ind-
vindingsområder (jf. kort 6). 
 
Der er i det pågældende område ikke udarbejdet en indsatsplan. Der kan ifølge Husdyr-
loven ikke tillades nogen merbelastning med nitrat, såfremt udvaskningen fra rodzonen 
overstiger 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen. 
 
Beregninger i ansøgningssystemet viser, at der i både 1. og 2. etape udvaskes 47 mg 
nitrat pr. liter fra rodzonen ved det valgte standard og referencesædskifte. Kravet mht. 
nitratudvaskning er derfor opfyldt. 
En nitratudvaskning på 47 mg nitrat pr. liter er basis for de vurderinger, der er foretaget. 
Da der i ansøgningen er valgt samme standard- og referencesædskifte, kan der ikke stil-
les vilkår til sædskiftet, idet sædskifte ikke er valgt som virkemiddel til at nedbringe ni-
tratudvaskningen. For at sikre at nitratudvaskningen ikke væsentligt øges, stilles der vil-
kår om, hvor meget husdyrgødning, herunder andelen af dybstrøelse, der maximalt må 
tilføres arealerne. 
 
Beregning af udvaskning er forudsat at gødningsmængderne i ansøgt drift fastholdes. 
Dybstrøelse har en højere nitratudvaskning end gylle, fordi udnyttelsesgraden af 
dybstrøelse er 45 %, mens den for kvæggylle er 70 %. Forudsætningen for beregninger-
ne på udvaskning af nitrat vil ikke være overholdt, hvis der produceres mere dybstrøelse 
end det, der fremgår af ansøgningen. Dvs. for at sikre, at der ikke sker en forøget ud-
vaskning stilles vilkår om, at der ikke må produceres mere dybstrøelse end svarende til 
det ansøgte –etape 2: 66,76 DE (6515,3kg N og 917,9 kg P) og for etape 1 70,53 DE 
(6568,9 Kg N og 1053,0 kg P) 
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Kort 6. Placering af udbringningsarealer i forhold til nitratfølsomt indvindingsopland. 
Vandløb og vandløbsoplande er også angivet. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af beregningen i ansøgningssystemet, at kra-
vet til udvaskning af nitrat til grundvand er overholdt. 
 
Vilkår 
 

85. Der må maksimalt udbringes 70,97 DE dybstrøelse (etape 1) og 66,76 
DE dybstrøelse (etape 2) på bedriftens udbringningsarealer og fortrinsvist 
på arealer udenfor nitratfølsomt indvindingsområde jf. kort 6. 

7.5 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande 
Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs 
vandløb og fra drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens P-tal (mængden af opløst 
fosfor i jordvandet) er højt, kan der være et stort fosfortab. Humusjords evne til at binde 
fosfor er særlig dårlig, mens jern i oxideret form kan binde fosfor. Derfor er risikoen for 
udvaskning af fosfor stor på lavbundsarealer bestående af humusjord med begrænset 
jernindhold, dvs. på lavbundsarealer som ikke er omfattet af okkerklasse I. 
 
I Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug af 31.03 2009 er der 
fastsat beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud gældende kun for husdyrbrugs-
projekter med udbringningsarealer, der afvander til Natura 2000 vandområder, som er 
overbelastet med fosfor. 
 
Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfatter ikke oplandene til Natura 
2000 søtyper, som klassificeres som sårbare recipienter. 
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Kravet til fosforoverskud på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som af-
vander til Natura 2000 vandområder overbelastet med fosfor, afhænger af jordtype, 
dræningsforhold og fosfortal. Der stilles krav til fosforoverskud på drænede lerjorder og 
lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder. Fosforoverskud må ikke 
øges på lavbundsarealer, der er drænede/grøftede, og som ikke har et højt indhold af 
jern. 
Der stilles ikke krav til fosforoverskud, hvis der i den ansøgte situation kan dokumenteres 
fosforbalance for husdyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor 
i handelsgødning. 
 
De øvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura 
2000 vandområde, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne. 
 
Vadehavet er i henhold til lovgivningen udpeget som mindre sårbart overfor fosfor. I op-
landet hertil er harmonikravet således alene beskyttelsesniveau for P-overskud. 
 
I forhold til sårbare naturområder med særlig lokal eller regional værdi (f. eks. målsatte 
søer, grusgravssøer, fjorde) udenfor Natura 2000 områder kan kommunen, hvis det vur-
deres nødvendigt, skærpe beskyttelsen. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt 10536 kg fosfor til markerne i ansøgt drift. Ifølge ansøgningen får area-
lerne derved et fosfor overskud på 13,6 kg P/ha i 2. Etape. I første etape er tallene jf. 
bilag 1.14 med ansøgningens etape 1 lidt højere og P-overskudet er her beregnet til 
15,4. 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt modtager 4275 kg fosfor fra be-
driften efter etape 2. 
 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til Vadehavet via Vidåsystemet. Ingen af 
husdyrbrugets udbringningsarealer er dermed beliggende i oplande til et Natura 2000, 
der i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk er overbelastet med fosfor. Derfor 
skal der ikke, i henhold til lovgivningen, stilles krav til fosforoverskuddet på bedriften. 
 
Ingen arealer afvander til målsatte søer, og arealerne er jf. ansøgning ikke drænede. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune finder ikke, at der i den konkrete sag er særlige forhold, som kan 
begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fos-
for til vandmiljøet. Bedriftens arealer er ikke hverken drænede eller kuperede,  kun gan-
ske få er vandløbsnære og arealerne ligger ikke i opland til sårbare og målsatte søer. Der 
stilles derfor ingen yderligere vilkår.  

7.6 Udbringningsarealernes påvirkning af Natura 2000 områder 
Redegørelse 
Bedriftens arealer i Aabenraa Kommune ligger i oplandet til Surbæk, Rødå og Hvirlå, som 
afvander via Arnå og Vidå til Vadehavet. Udpegede Natura 2000 områder udgøres af ha-
bitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen, Tøndermarsken og 
Saltvandssøen samt Habitat- og Fuglebeskyttelsesområde F57 og H78 Vadehavet, samt 
Ramsarområde 27. 
 
Vadehavet er angivet som sårbart Natura 2000 område, jf. miljøstyrelsens kortværk. 
 
Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Be-
kendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007) vurderes i forhold til, om 
det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor nævnte habitat og fuglebeskyttelses-
områder. 
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Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H78 Vadehavet, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl 
Sø og Magisterkogen, F60 Vidå, Tøndermarsken og saltvandssøen, F57 Vadehavet og 
Ramsarområdet 27 indeholder følgende naturtyper og arter: 
 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• 3150 Næringsrig sø 
• 3260 Vandløb  

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• Snæbel 
• Flodlampret 
• Bæklampret 
• Dyndsmerling 
• Odder 

 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H78 

• 1110 Sandbanke 

• 1130 Flodmunding 

• 1140 Vadeflade 

• 1150 Lagune 

• 1160 Bugt 

• 1170 Rev 

• 1310 Enårig strandengsvegetation 

• 1320 Vadegræssamfund 

• 1330 Strandeng 

• 2110 Forklit 

• 2120 Hvid klit 

• 2130 Grå/grøn klit 

• 2140 Klithede 

• 2160 Havtornklit 

• 2170 Grårisklit 

• 2180 Skovklit 

• 2190 Klitlavning 

 

• 2250 Enebærklit 

• 2310 Visse-indlandsklit 

• 2330 Græs-indlandsklit 

• 3130 Søbred med småurter 

• 3140 Kransnålalge-sø 

• 3150 Næringsrig sø 

• 3160 Brunvandet sø 

• 3260 Vandløb 

• 4010 Våd hede 

• 6210 Kalkoverdrev 

• 6230 Surt overdrev 

• 6410 Tidvis våd eng 

• 7150 Tørvelavning 

• 7230 Rigkær 

• 9190 Stilkege-krat 

• 91D0 Skovbevokset tørvemose 

 

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H78: 

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

 
 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F63: 

• Mosehornugle 
• Rørdrum 
• Sortterne 
• Rørhøg 
• Hedehøg 
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Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præste-
krave  

 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 

• Dværgmåge 

• Sortand 

• Stor regnspove 

• Edderfugl 

• Dværgterne 

• Havterne 

• Splitterne 

• Hvidklire 

• Rødben  

 

 
Flere af arterne og naturtyperne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder. 
F.eks. er snæbel i Vidåsystemet følsom overfor sandvandring og næringsberigelse af 
vandløbet, idet det kan medføre en skadelig effekt på dens gydepladser, hvis iltindholdet 
nedsættes og bunden belægges med et slam/sandlag.  
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø, kan medføre en hurtigere tilgro-
ning af Magisterkog og Rudbøl Sø sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet, 
hvilket giver dårligere leveforhold for bl.a. rørdrum (basisanalyse for H90 og forslag til 
Natura 2000 plan). 
Rudbøl sø er A1 målsat, der er en målsætning med skærpede krav, som anvendes, hvis 
særlige naturværdier ønskes bevaret. Målsætningen er ikke opfyldt ifølge regionplan 
2005-2016 og udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1. 
 
 
Arterne der er knyttet til det marine miljø i Vadehavet og de marine naturtyper kan for 
en stor dels vedkommende påvirkes negativt af øget næringsstofbelastning. Ifølge basis-
analysen for Natura 2000-området Vadehavet (2007) er udledning af kvælstof og fosfor 
en trussel mod naturværdierne i Vadehavet, idet det som direkte eller afledt konsekvens 
har en lang række uønskede virkninger. Perioderne med næringsstofbegrænsning for 
planteplankton er fortsat meget korte, og der forekommer høje klorofylkoncentrationer, 
masseopblomstring af planteplankton, samt store mængder eutrofieringsbetingede ma-
kroalger.  
 
Ifølge basisanalysen for H78 og F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at 
Vadehavet skal være et ”ikke næringsbelastet område” ikke opfyldt pga. de høje kvæl-
stofkoncentrationer. ”Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion 
af næringsbelastningen med 50 % for kvælstof og 80 % for fosfor i forhold til niveauet i 
begyndelsen af 1989-90, som oprindeligt fastlagt i vandmiljø-handlingsplanen. Dette mål 
er endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være 
nødvendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, natio-
nale og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbe-
lastning gennem en indsats overfor kilderne hertil” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 
2 (s. 37 og 39)). 
Ifølge hjemmesiden vandognatur.dk, under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadeha-
vet, beskrives de væsentligste trusler mod naturtyperne og arterne i området som væ-
rende bl.a. næringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding. 
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I udkast til vandplan er tilstanden i Vadehavet angivet som moderat til dårlig, hvor Lister 
Dyb er angivet som ringe. Årsagen skyldes for højt indhold af klorofyl (næringsstoffer). 
For at opnå målopfyldelse kræves mindst at tilstanden er god. 
 
En af forudsætningerne for beskyttelsesniveauet i husdyrloven er, at antallet af DE i op-
landet ikke er stigende (notat fra Miljøstyrelsen 15. december 2009). Udgangspunktet i 
husdyrloven er baseret på år 2005. 
 
Undersøgelser udført af Conterra viser, at der ikke er sket en signifikant stigning i antal-
let af DE i oplandet til hele Vadehavet i perioden fra 2001 til 2007.  
Derimod viser opgørelse i oplandet til Lister Dyb, som er den sydligste del af Vadehavet, 
som Vidåen afvander til, at antallet af DE i oplandet har været jævnt, signifikant stigende 
i perioden 2001-2008. 
 
Resultaterne fra Conterra viser, at antallet af DE er steget, dels i hele oplandet til Lister 
Dyb og dels i Aabenraa Kommune. Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i antallet 
af svin. 
I oplandet til Lister Dyb er antallet af DE fra 2001-2008 steget med 11 %, og i Aabenraa 
kommune er stigningen på 15,5 %. I Aabenraa Kommunes del af oplandet til Lister Dyb 
er antallet af svin steget med 69 % i samme periode. 
 
Det totale antal DE i Aabenraa Kommunes opland er steget med 6 % fra 2005 til og med 
2008, hvor 2008 ligger på samme niveau som 2007. 
 
I det vejledende notat fra Miljøministeriet om ”afskæringskriterier for udvaskning af ni-
trat til overfladevande ved vurdering af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven” fra 
24. juni 2010, fremgår det, at Styrelsen bl.a. bruger stigende antal DE i et opland som 
afskæringskriterie for om beskyttelsesniveauet for nitrat til overfladevand skal skærpes. 
Styrelsen fastsætter her en skæringsdato, hvorfra husdyrtrykket ikke må være stigende. 
Denne dato er sat til 1. januar 2007. 
Conterra undersøgelsen viser ingen stigning i antal DE fra 2007 til 2008. Hvordan udvik-
lingen har været siden 2008 har kommunen ingen tal for, så det er usikkert om det kon-
kret er en stagnering fra 2007, eller om der forsat vil være en stigende udvikling i antal 
DE i opl. til Lister Dyb. 
 
Ifølge Habitatdirektivets artikel 6 og vejledningen til denne, skal kommunen sikre, at 
planer og projekter hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter i 
kumulation (dvs. i forhold til eksisterende belastninger og i forhold til belastninger fra 
allerede vedtagne planer, som ikke er realiserede) kan have en negativ påvirkning på de 
arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at bevare eller er til 
hindring, for at området kan opnå gunstig bevaringsstatus og en god tilstand. 
 
Aabenraa Kommune skal bemærke, at der jf. Miljømålsloven skal laves indsats- og hand-
leplaner for overfladevand, grundvand og Natura 2000 områder. 
Ved gennemførelse af den nødvendige indsats skal det sikres, at der opstår god natur- og 
miljøtilstand. I udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1 Kruså/Vidå og hovedopland 1.10 
Vadehavet forventes det, at tidsfristen for målopfyldelse udskydes til efter 2015 pga. 
usikkerhed og manglende viden. Fastlæggelse af indsatskrav udskydes derfor til Vand-
plan 2015. Der må dog ikke gives tilladelse til øget forurening, der kan være til hindring 
for opnåelse af god tilstand i vandmiljøet. 
 
Vurdering 
Kravene til N og P er overholdt med harmonikravet på 2,3 DE/ha (DE-reel), idet arealer-
ne ikke afvander til et Natura 2000 område, der i hht. miljøstyrelsens kortværk udløser 
N- og P-klasser. 
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Kan projektet i sig selv påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt pga. udvaskning af 
næringsstoffer? 
Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. I udkastet til vandplanen for 
Vadehavet er oplandet til Lister Dyb (Vidå og Brede Å) opgivet til i alt 162.400 ha (inkl. 
oplandet i Tyskland). Løgumklostervej 20´s udbringningsarealer udgør 270,15 ha. Dvs. 
at udbringningsarealerne udgør ca. 0,17 % af det samlede opland til Lister Dyb. 
Ifølge tal fra udkast til vandplanen er den gennemsnitlige udledning til Lister Dyb (i peri-
oden 2001-2005) 1727 tons N/år og 70,4* tons P/år (*er oplyst af Miljøcenter Ribe). 
Udledningen af nitrat fra Løgumklostervej 20 er beregnet til maksimalt 4,2 tons pr. år, 
når der regnes med minimal reduktion i forhold til potentialet i området. Fosfor udvask-
ningen fra Løgumklostervej 20 er ukendt, da der pt. ikke findes modeller, der kan bereg-
ne denne udvaskning. 
Nitratudledningen fra Løgumklostervej 20 udgør efter reduktion fra udbringningsarealer 
til recipienten i alt 0,25 % af den samlede udledning til Lister Dyb. 
 
Det vurderes på den baggrund, at bedriften i sig selv ikke kan påvirke Natura 2000 
vandområdet væsentligt. 
 
Kan projektet i sammenhæng med andre projekter påvirke Natura 2000 områder væ-
sentligt pga. nitratudvaskning? 
Udbringningsarealerne til Løgumklostervej 20 er beliggende i ”Opland til sårbare Natura 
2000 områder”, der ifølge basisanalyserne er overbelastet med næringsstoffer. Arealerne 
har et N-reduktionspotentiale på 76-100 % (ifølge www.miljoeportal.dk). 
Et højt N-reduktionspotentiale betyder, at en stor del af de nedsivende kvælstofforbindel-
ser omdannes til luftformigt kvælstof eller bindes i jorden, inden de når grundvand eller 
vandløb, forudsat at arealerne ikke er afvandede og drænede. Er arealerne afvandede 
og/eller drænede er nitratreduktionen væsentlig mindre og udvaskningen dermed større. 
 
Antal DE har været stigende i oplandet til Lister Dyb i Vadehavet siden 2001, men antal 
DE ligger på samme niveau fra 2007 til 2008. Ifølge Miljøstyrelsen er det udviklingen fra 
2007, som er afgørende for om beskyttelsesniveauerne skal skærpes. Aabenraa Kommu-
ne stiller derfor ikke skærpede krav til beskyttelse af overfladevande herunder Vadehavet 
i forhold til udviklingen i dyretrykket. 
 
Selvom Løgumklostervej 20 ligger i opland til et sårbart Natura 2000 område, vurderer 
Aabenraa Kommune, at de generelle harmoniregler sammen med et højt N-
reduktionspotentiale og med de nye dyreenhedsberegninger, der er trådt i kraft, samt 
husdyrlovens beskyttelsesniveauer, at udvaskningen af kvælstof og fosfor på sigt vil fal-
de.  
 
Dermed er det Aabenraa Kommunes vurdering, at udvidelsen på Løgumklostervej 20 ikke 
vil betyde en forringelse af Vadehavet eller de tilhørende habitat- og fuglebeskyttelses-
områder. 

7.7 Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bi-
lag IV) 
I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
 
I det følgende vurderes forekomsten af de bilag IV arter, hvor projektområdet ligger in-
denfor eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer 
indenfor de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV, Faglig 
rapport fra DMU nr.635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i databa-
serne ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredelses-
område. 
 



 

 

86

Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
har haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere doku-
mentation for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet 
i Danmark.  
Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og 
skovbevoksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten fo-
rekommer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller til-
groning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning og øde-
læggelse af levestederne i omgivelserne. 
 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både 
før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Vandhuller-
ne i eller grænsende op til udbringningsarealerne skal være omgivet af dyrkningsfri 
bræmmer, målt fra vandhullets øverste kant (kronen). 
Kommunen vurderer, at dyknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer vil yde vandhuller-
ne beskyttelse mod næringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne 
skjul i den tid, yngelen forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af pro-
jektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse 
af bræmmer samt oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede 
vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. 
Bræmmer langs vandløb bruges af padder dels som spredningskorridorer og ledelinier 
mellem ynglesteder og dels som rasteområder udenfor yngletiden. Beskyttede vandløb 
skal derfor være omgivet af 2 meter udyrkede bræmmer for at sikre vandløbet som 
spredningskorridor og rasteområde for områdets padder og andre dyrearter. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Det er muligt at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre 
dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Da løvfrøen har været 
i betydelig fremgang igennem de sidste 10 år, vurderes den ikke truet i Danmark. Løv-
frøen yngler i mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lav-
vandede tidvise vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngleti-
den opholder løvfrøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 
Projektområdet omfatter ikke umiddelbart løvfrøens udbredelsesområde, men det kan 
ikke udelukkes at løvfrøen findes i området.  
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, hvorfor den er vurderet ikke truet, dog er den fåtallig i Jylland vest for is-
randslinien. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand men kan uden for yngletiden 
opholde sig i dybere vandhuller og vandhuller med forurenet vand. På land kan den fin-
des nær vandhuller under væltede træer o.l. 
På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projekt-
områdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
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serne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og 
yngel. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at gennem-
førelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at 
anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetin-
gelserne for arten. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Selv 
om markfirben fortsat synes at gå lidt tilbage, er der ikke dokumentation for en kraftig 
tilbagegang. Den vurderes derfor ikke truet i Danmark. Markfirbenet træffes på steder 
med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave, 
stengærder og på vej- eller jernbaneskråninger. 
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. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter 
som butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander, bjergsalamander og skrubtudse, der 
ikke er opført på Habitatdirektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse 
arter gælder de samme betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne ovenfor. 
Bjergsalamander er opført på den danske rødliste som sjælden og næsten truet. Rød-
listen er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sårbare 
eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige paddear-
ter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Danmark 
jf. den seneste revision af rødlisten i 2003-2008. Spidssnudet frø, butsnudet frø, løvfrø, 
løgfrø, grøn frø, skruptudse og stor – og lille vandsalamander er dog opført på gullisten 
1997 som opmærksomhedskrævende. Gullisten er en oversigt over plante- og dyrearter, 
der er i tilbagegang i Danmark. 
 
Blandt pattedyrene er både odder, hasselmus og ni flagermusarter fredede og opført på 
rødlisten fra 1997. Listen er under revision og opdatering mangler stadig. 
 
Grøn mosaikguldsmed er ligeledes fredet og rødlistet som næsten truet i Danmark jf. 
revision af rødlisten i 2003-2008.  
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og ud-
spredningsarealer, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekom-
mer i området. 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkårene om bræmmer til vandhuller og 
søer overholdes, at driften af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte 
arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre 



 

 

88

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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8 Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Redegørelse 
Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder 
renere teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet1, hvoraf fremgår følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektive teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for 
miljøet 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 ændring. 
 
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-
relsen. 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.  
 
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. 

                                                 
1 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
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En ansøgning om godkendelse af husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 12 skal indeholde 
oplysninger om husdyrbrugets valg af BAT, jf. husdyrbrugbekendtgørelsens § 5, stk. 2, 
jf. bilag 2, pkt. G, nr. 27-28. Oplysningerne skal gives i en redegørelse med dokumenta-
tion for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den mindst forure-
nende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, vand og andre 
hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Redegørelsen skal 
indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har 
undersøgt. Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om anvendelse af BAT til reduk-
tion af ammoniakemission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger om, hvordan et 
eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes. Ansøger er således ansvarlig 
for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT. 
 
I forbindelse med ansøgning om godkendelse efter lovens § 12 skal i relation til BREF – 
note og BAT - blade som minimum redegøres for følgende forhold: 
 

• 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.  
  
Når det gælder svine- og fjerkræbrug skal redegørelsen på alle de nævnte 6 områder 
relateres til de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens reference dokument om 
BAT vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli 20032.  
 
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 husdyrlovens § 19 og § 23, at Aabenraa Kommune ved vurderingen af en 
ansøgning om godkendelse efter § 12 skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødven-
dige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den 
bedste tilgængelige teknik og varetage hensyn til anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik. Da der i husdyrloven således ikke skelnes mellem dyrearter, skal der redegøres 
for anvendelse af BAT på alle husdyrbrug uanset dyreart. 
  
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 husdyrloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkår. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet, i hvilke afsnit redegørelse, vurdering og vilkår kan findes. 
                                                 
2 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svi-
neproduktion, 2003 
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Tabel 21 Oversigt og BAT 

BAT områder Afsnit med redegørelse, vurdering og 
vilkår 

Management Se nedenstående 

Foder Se afsnit 4.3 

Staldindretning Se afsnit 4.1 

Forbrug af vand og energi Se afsnit 4.5 

Opbevaring/behandling af husdyrgødning Se afsnit 5.1 

Udbringning af husdyrgødning Se afsnit 5.2 og 5.4 

Affald Se afsnit 4.8 

Reduktion af ammoniakemission Se afsnit 4.1, 4.3, 5.2, 5.3 og 5.4 

Reduktion af udvaskning af nitrat Se afsnit 7.3 og 7.4 

Fosforoverskud og udledning af fosfor Se afsnit 7.5 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte hændelser Se afsnit 4.10 

 
Management 
Der lægges stor vægt på godt management og god staldhygiejne. Ved at strø godt i sen-
gebåsene og give rigeligt med strøelse ved dyr på dybstrøelse, skabes et tilpas miljø ved 
dyrene.  
 
Management ændrer sig en del i forbindelse med udvidelsen, dels da dyrene opdeles an-
derledes og derudover vil gylleforsuring ændre på de nuværende rutiner. Det forventes 
dog, at management i produktionsanlægget efter udvidelsen bliver forbedret grundet den 
bedre opdeling af dyrene og forsuringen af gyllen, der burde medføre mindre ammoniak i 
staldene.  
 
Med udvidelsen og opførslen af en ny stald forventes det, at der bliver en bedre overvåg-
ning af dyrene i de grupper, der kræver høj observation, herunder spædkalve, goldkøer 
og kælvende dyr.  
 
Gyllen forsures fremadrettet på bedriften. I forbindelse med forsuringen bliver gyllen me-
re tyndtflydende, hvilket bevirker at udslusningen fra gyllekanaler til beholder bliver let-
tere. Der bruges i gennemsnit ca. ½ time om ugen til pasning og eftersyn af anlægget 
ved normal drift. Det er bl.a. tid brugt til at afhjælpe alarmer, tilse anlægget og bestille 
svovlsyre. 
 
Ansøger har sundhedsrådgivning med sin dyrlæge 1 gang ugentligt for at optimere ma-
nagement og sundhed i besætningen. 
 
Der føres journal over forbrug af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i 
form af mark- og gødningsplan, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæ-
sons spredning.  
 
Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, men vand- og 
energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. 
 
Der udarbejdes en beredskabsplan så forholdsregler i forbindelse med rørbrud, uheld 
med gylle, kemikalier, brand mv. er beskrevet. Anlægget efterses dagligt for utætheder 
mv., og der foretages service på anlæggene løbende efter behov.  
 
Der er ikke udarbejdet egentlige planer for reparation og vedligehold. Der foretages dag-
lige tjek og løbende service på anlæggene. 
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Der er 3 medarbejdere på bedriften. Der er ikke udarbejdet uddannelses- og trænings-
programmer for disse, da de alle er en del af I/S Svejlund. Såfremt det vil være nødven-
digt at ansætte anden arbejdskraft, vil ansatte komme med på relevante kurser og del-
tage i relevante møder i landboforeningerne. De ansatte vil få en grundig oplæ-
ring/uddannelse i maskiner, teknik og beredskabsplan.  
 
Vurdering 
I henhold til BREF e godt landmandskab en vigtig del af BAT, herunder bl.a. at have en 
nødfremgangsmåde til håndtering af ikke planlagte hændelser og iværksætte reparati-
ons- og vedligeholdelsesarbejde. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at BAT indenfor management er opfyldt, idet der udarbej-
des en beredskabsplan, og anlægget holdes under opsyn i løbet af dagen, samt at der 
foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene. 
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i ansøgningen systematisk er sket en gennemgang 
af, om de teknologier, der er valgt indenfor de enkelte områder lever op til niveauet for 
BAT, og at bedriften anvender den bedste tilgængelige teknik. 
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9 0-alternativet og andre alternativer 
 
0-alternativet 
Ansøgningen beskriver dels de miljømæssige konsekvenser af produktionen, dels forskel-
len i miljøpåvirkning mellem den ansøgte produktion og den produktion, der kan opret-
holdes, hvis der ikke meddeles tilladelse til produktionsændringen. 
 
Ønsket om produktionsændringen er begrundet i behovet for tilpasning til strukturudvik-
lingen i landbruget. Stigende priser på råvarer samt bortfald af tilskud medfører et behov 
for yderligere rationalisering og effektivisering, herunder øget specialisering og en større 
produktion. Udvidelsen er dermed baseret i, at bedriften fortsat skal være konkurrence-
dygtig, tidssvarende og fastholde beskæftigelsen. 
 
Såfremt der ikke opnås miljøgodkendelse 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 systematisering og optimering af arbejdsrutiner. Det vil bety-
de, at ansøger på sigt vil være mindre motiveret for at investere i anlægget, hvilket kan 
betyde forringelser for miljøet og dyrevelfærden. En sådan nedslidningsstrategi vil på sigt 
kunne medføre, at ejendommen afhændes. Det vil betyde tab af arbejdspladser på ejen-
dommen og i følgeindustrierne samt bidrage til en yderligere affolkning ad landdistrikter-
ne. 
 
Med miljøgodkendelsen vil det for ansøger være muligt at opnå en større rationalisering i 
arbejdsgangen, hvilket vil medføre, at det daglige arbejde udføres på den mest optimale 
måde. Dette vil endvidere sikre, at ansøger får større mulighed for at tiltrække kvalifice-
ret arbejdskraft, der kan være med til at aflaste ansøger i det daglige og sikre, at ansø-
ger opnår mere tid til driftsledelse, når der sker en aflastning i det mere manuelle arbej-
de. 
 
Andre alternativer 
Der har været overvejet alternative placeringer for maskinhuset. Oprindeligt var det øn-
sket at fjerne den eksisterende gyllebeholder på 2.060 m3 og etablere et maskinhus hen-
over arealet, hvorpå gyllebeholderen på 2.060 m3 er placeret. Det skulle sikre, at ma-
skinhusets sydgavl kom til at være i lige linie med sydgavlen for den eksisterende kostald 
og den nye kostald. Denne alternative løsning er senere blevet ændret til, at gyllebehol-
deren på 2.060 m3 bibeholdes og et mindre maskinhus end oprindeligt ønsket opføres 
lige nord for gyllebeholderen på 2.060 m3. Placeringen sikrer, at den alternative løsning 
med fjernelse af gyllebeholderen på 2.060 m3 og et større maskinhus kan lade sig gøre 
på et senere tidspunkt, men det er fravalgt til denne miljøgodkendelse. For de øvrige 
anlæg har der ikke været overvejet andre placeringer, da andre placeringer vil medføre 
en mindre rationel drift samt at ejendommen ikke i samme grad vil fremstå som en hel-
hed. 
 
Da ansøger i det nuværende anlæg har spalter i kostalden har det været ønsket at for-
sætte med denne gulvtype. Det har medført, at den eneste mulige ammoniakreduceren-
de teknologi er forsuring. Forsuring af kvæggyllen er derfor valgt som den primære am-
moniakreducerende teknologi i forbindelse med produktionsudvidelsen. 
 
Vurdering 
Det er valgt at etablere de nye stalde og anlæg i tilknytning til de eksisterende anlæg.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at den øgede miljøpåvirkning, der kommer som følge af 
udvidelsen på bedriften ikke påvirker lokalområdet i negativ retning, se nærværende mil-
jøgodkendelse. 
 
Med hensyn til nabogener set i forhold til 0-alternativet kontra udvidelsen er det kommu-
nens vurdering, at udvidelsen ikke vil betyde væsentlig større genere for naboerne om-
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kring ejendommen end ved den nuværende produktion – jf. afsnit om lugt-, støj- og 
fluegener samt lysforhold. 
 
Hvorvidt en sådan alternativ udnyttelse af områdets landbrugsmæssige produktionspo-
tentiale vil indebære en større eller mindre miljøpåvirkning end det ansøgte, afhænger af 
de konkrete omstændigheder hvorunder potentialet realiseres. Kommunen finder ikke, at 
der er grundlag for at antage, at udvidelsen vil indebære en væsentlig afvigende, generel 
miljøpåvirkning. 
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10 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 ejendommen bringes tilbage i 
tilfredsstillende tilstand.  
 
Gyllekanaler tømmes. Gyllebeholdere vil ligeledes blive tømt medmindre de udlejes. 
Såfremt der på ophørstidspunktet måtte være gyllebeholdere, der er opført uden tilknyt-
ning til det hidtidige bebyggelsesareal, vil gyllebeholderen blive fjernet, når den ikke 
længere er i drift. 
 
Evt. overskudsfoder vil blive afhændet til destruktion. 
 
Evt. fjernelse af bygninger vil foregå efter forskrifter om sortering af byggeaffald. 
 
Forurenende dele på malkeanlægget fjernes, herunder kemikalier til desinfektion og 
vask. Evt. olie/spildeolie fra pumper fjernes. 
 
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.  
 
Vilkår 
 

86. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kon-
taktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at 
undgå forureningsfare. 
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11 Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Der føres ingen skriftlig opgørelse over egenkontrol (bortset fra logbog over flydelag på 
gyllebeholderne).  
 
Ejendommen leverer mælk til Arla og følger derfor Arlagårdens retningslinier. Ejendom-
men får ca. hvert tredje år besøg fra Arlagården (godkendt ultimo 2008). Hver anden 
dag kommer der en oversigt fra mejeriet over den leverede mælks kvalitet. På denne 
måde holdes besætningens sundhed overvåget, og ansøger har ligeledes sundhedsråd-
givning med sin dyrlæge 1 gang ugentligt. 
  
Der vil være ydelseskontrol 11 gange årligt. 
 
I forbindelse med at besætningsstørrelsen overstiger 500 DE, skal besætningen være 
tilknyttet sundhedsrådgivning og der skal ligeledes udarbejdes en smittebeskyttelses-
plan, jf. bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 DE. 
 
Der føres journal over placering af markstakke, hvis der bliver behov for at lægge hus-
dyrgødning eller foder i markstak. Det tilstræbes dog, at dybstrøelsen opbevares på 
møddingspladsen eller køres direkte ud og nedpløjes umiddelbart lige herefter. Det til-
stræbes ligeledes at alt grovfoder opbevares i plansiloanlægget. 
 
Der tages analyser af grovfoderet, når det er lagt i stak. Ud fra analyserne sammensæt-
tes og afstemmes foderplanerne. 
 
Opstår der problemer i forbindelse med forsuringsanlægget eller malkerobotterne, kom-
mer der automatisk en alarmmeddelelse til ansøgers mobiltelefon ellers på PC skærmen. 
Systemerne er indrettet, så alarmen fortæller, hvad der er galt.  
 
Der laves mark- og gødningsplan årligt, og ud fra denne laves en sprøjteplan, hvor 
mængde og type af pesticid der anvendes/anbefales, bliver noteret. Når behandlingerne 
er foretaget, noteres dette i en journal. 
 
Der føres logbog over gyllebeholdernes flydelag osv., og der noteres når der køres gylle 
ud, hvor flydelaget brydes. Der kontrolleres om flydelaget gendannes, ellers reetableres 
dette. 
 
Ved det daglige opsyn og fastlagte rutiner overvåges dyr, anlæg og diverse installationer 
og andet materiel. Slidte dele repareres eller udskiftes løbende. Det tilstræbes at udskifte 
dele på anlæg og maskiner med nyere dele, der hører under betegnelsen BAT, såfremt 
udskiftningen kan ske uden supplerende miljøgodkendelse. Maskinparken holdes endvi-
dere med service, reparationer samt evt. udskiftninger efter behov. 
 
Herudover er der en række andre faste procedurer: 
 

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

re en god sundhed i besætningen og dermed er der færre døde dyr. 
• Autoriseret elinstallatør laver eftersyn på ejendommens el-installationer hvert 5. år. 
• Gyllepumpning overvåges. 
• Pulverslukkere kontrolleres årligt. 
• Serviceeftersyn på maskiner, malkeanlæg, forsurings og skraberobotter overholdes.  
• Slid på gummiskraber på robot kontrolleres jævnligt. 

 
Ansøger har ingen yderligere forslag til egenkontrol. Så vidt muligt vil det gerne undgås, 
at skulle føre udførlige driftsjournaler, da der jo ikke bruges flere end de nødvendige res-
sourcer i form af råvarer, hjælpestoffer, energi mv 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at management og dokumentation er dækkende set i for-
hold til de særlige vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen – forudsat, at de stillede vilkår 
til egenkontrol og dokumentation efterleves.  
 
Vilkår 
 

87. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at 
vilkårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år 
og forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gød-
ningsregnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, 
foderanalyser, fakturaer for indkøbt foder, endags foderkontroller, kvæg-
nøglen, ydelseskontroller, mejeriafregninger, slagteriafregninger, årsop-
gørelser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og købte dyr, afsnit 
fra drifts- og skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder og dyr 
samt status dyr og foder. 

88. Til dokumentation for, at vilkår vedrørende kvægbesætningen er over-
holdt og at kvægbesætningens produktionsomfang ikke er større end det 
tilladte, skal registreringer af antal årsdyr i CHR-registeret forevises Aa-
benraa Kommune på forlangende. Alternativt skal Aabenraa Kommune 
gives tilladelse til at kunne indhente oplysningerne hos Dansk Landbrugs-
rådgivning, eller hos dem der har rådighed over oplysningerne. Omkost-
ningerne i forbindelse med indhentning af oplysningerne skal afholdes af 
driftsherren. 

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

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

91. Møddingspladen skal, når den tømmes, gennemgå et visuelt eftersyn og 
vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i drifts-
journalen. 

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

93. Dokumentation for drift og virkning af gylleforsuringsanlægget skal ske i 
form af udskrift af elektronisk logbog, der skal fremvises på forlangende. 
Logbogen skal udtrækkes én gang om måneden f.eks. den første fredag i 
måneden, og der skal være data på begge stalde. Den skal som mini-
mum indeholde oplysninger om gennemsnitlig antal behandlinger pr. 
dag, gennemsnitlig syreforbrug pr. behandling, gennemsnitlig pH værdi i 
gyllen efter udslusning fra stalden og gennemsnitlig pH-værdi før ind-
pumpning af gylle i stalden. 

94. Der skal indgås fast serviceaftale med producenten eller anden anlægs-
sagkyndig om kontrol af gylleforsuringsanlægget jf. servicemanualen, 
herunder kalibrering af pH-målere, minimum 2 gange årligt. Oplysninger 
om kontrol og kalibrering skal noteres i driftsjournal og kopi af kontrol-
rapporten opbevares i mindst 5 år på husdyrbruget. Disse oplysninger 
skal forevises på Kommunens forlangende. 

95. Korrekt drift af forsuringsanlægget skal kunne dokumenteres på Kommu-
nens forlangende 

96. Enhver type af driftsstop af forsuringsanlægget skal noteres sammen 
med årsagen dertil. Disse dat skal opbevares i mindst 5 år på husdyrbru-
get og forevises på Kommunens forlangende. 
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12 Klagevejledning 
Miljøgodkendelse er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 af lov om miljøgodkendelse mv. 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 Lokalbladet Budstik-
ken, Aabenraa. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag 
den 27. oktober 2010 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for kla-
gefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage over en § 12 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. 
 
Udkast til miljøgodkendelsen blev ligeledes sendt til nedenstående. 
 

• Del af Svejkund I/S Nis Peter Johannes Nielsen, Løgumklostervej 20, 6230 Røde-
kro* 

• Del af Svejlund I/S Christian Nielsen, Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro* 
• Del af Svejlund I/S Jakob Nielsen, Hellevadvej 13, 6240 Løgumkloster* 
• Nabo Jacob Hansen Petersen, Løgumklostervej 21, 6230 Rødekro* 
• Nabo Jens Christian Bøgh Hansen, Løgumklostervej 23, 6230 Rødekro* 
• Nabo Peder Skov og Tina Heissel Petersen, Svejlundvej 1, 6230 Rødekro* 
• Nabo Lone Jertrum og Benny Skov, Svejlundvej 6, 6230 Rødekro* 
• Nabo Lise-Lotte og Niels Meienburg, Svejlundvej 7, 6230 Rødekro* 
• Nabo Marianne Lorenzen og Bjarne Kynde Jochimsen, Svejlundvej 9, 6230 Røde-

kro* 
• Nabo og bortforpagter Peter Jørgensen Terp, Svejlundvej 8, 6230 Rødekro* 
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• Bortforpagter Jens Ove Holm, Rangstrupvej 2, 6230 Rødekro* 
• Modtager af husdyrgødning Carsten Carstensen, Hovedgaden 55, 6230 Rødekro* 
• Modtager af husdyrgødning Leif Haugaard, Bjergvej 4, 6240 Løgumkloster* 
• Modtager af husdyrgødning Birger Jessen Hansen, Lundbyesvej 30, 6240 Løgum-

kloster* 
• Modtager af husdyrgødning Jes Ove Jessen, Klovtoftvej 38, 6230 Rødekro* 
• Modtager af husdyrgødning Langelund Maskinstation, Bovlund Bjergvej 48, 6534 

Agerskov* 
• Modtager af husdyrgødning Christian August Lund, Svejlundvej 3, 6230 Rødekro* 
• Miljørådgiver Morten Bentzon Hansen, LandboSYd, MBH@landbosyd.dk * 
• Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, post@rib.mim.dk* 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 

Ribe, 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@ecocounsil.dk* 
• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk* 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk* 
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk* 

 
*har fået ansøgningsmateriale og udkast til kommentering 
 
Orientering hos Tønder Kommune, tb@toender.dk* 
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13 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 2 godkendelse, skemanr. 4083, version 9, genereret 

den 22. juli 2010 fra www.husdyrgodkendelse.dk 
1.1. Udkast til miljøgodkendelse udarbejdet af LandboSyd 
1.2. Bygningsoversigt 
1.3. Situationsplan (opbevaringsanlæg, siloer, olietanke, opbevaring af 
          døde dyr mv.) 
1.4. Bygninger – Kommuneplan/lokalplaner 
1.5. Bygninger – Afstandskrav og natur 
1.6. Bygninger – 15 m bufferzoner 
1.7. Støjområder (ind- og udlevering af dyr, ventilation) 
1.8. Vand (drikkevandsboringer, markboringer) 
1.9. Afløbsplan (gyllerør, forbeholdere, pumper, pejlebrønde, omfangsdræn) 
1.10. Spildevand (tagvand/overfladevand) 
1.11. Intern transport 
1.12. Udbringningsarealer og transportruter 
1.13. Fuldmagt 
1.14. Resultater fra ansøgning om etape 1. 
1.15. Miljøøkonomisk beregning 
1.16. Beregning af ammoniakreduktion 

 
2. Konsekvensområde 

 
3. Tønder Kommunes høringssvar 

 
4. Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse af 21. august 2010 fra Danmarks Na-

turfredningsforening 
 
 


























































































































































































































































































































































