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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Cornelis Theodorus van Schie har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægpro-
duktionen på ejendommen ”Højagergård” beliggende Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov. 
Ansøgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgnings-
system. I ansøgningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af af-
stand og ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre.  
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 23. februar 2010, seneste revision af ansøgning er 
med skema nr. 8277, version 6 indsendt til Aabenraa Kommune den 17. juni 2010 og 
udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 6. juli 2010. Ansøgningen fremgår af bilag 
1. 
 
Husdyrbruget har ikke tidligere været miljøgodkendt, da husdyrbruget har været under 
størrelseskriteriet for godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i køer, kvier/stude, småkalve og tyre-
kalve. 
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 199,8 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
874,1 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 230,95 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 1000,35 dyreenheder (nye DE). 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: 
 

• en kostald på 6.460 m2 med løsdriftsstald (38 m x 170 m) 
• en malkestald på 1.575 m2 (indeholdende facilitetsbygning og separationsbokse) 
• en forlængelse af eksisterende lade (ca. 28 m), som samtidig omdannes til kalve-

stald   
• 2 gyllebeholdere, begge på 5.000 m3 
• 3 plansiloer på 3.960 m2  
• separationsanlæg  
• sandfang 
• bygning til separationsanlægget 
• ny møddingsplads (ca. 200 m2)   
• ny vaskeplads (ca. 90 m2) 

 
Herudover ombygges eksisterende kostald med senge og fast gulv til dybstrøelsesbokse 
til kælvning. 
 
Da der er tale om en meget omfattende udvidelse af produktionen, som indebærer man-
ge bygningsmæssige ændringer, har ansøger vurderet, at det er nødvendigt at udvide i 
etaper med en samlet frist på 5 år. 
       
Etape 1: Første etape vil udgøre en udvidelse af besætningen med 21 malkekøer, såle-
des at kapaciteten i de eksisterende rammer er udnyttet. Ensilagepladsen vil ligeledes 
blive etableret i denne etape. Etape 1 vil strække sig fra tidspunkt for meddelt godken-
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delse til to år efter. Beregninger i husdyrgodkendelse.dk viser, at det generelle ammoni-
akkrav overholdes uden videre tiltag. Beregningerne viser, at kravet om P-overskud 
overholdes. Nitratberegningerne for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder via 
Farm-N overstiger ikke 50 mg nitrat pr. liter. 

 
Etape 2: Etape 2 vil strække sig fra to år efter meddelt godkendelse til fem år efter. I 
denne fase vil opførelse af resterende bygningsprojekter finde sted. Besætningen forven-
tes øget fra 260 DE til ansøgte. Det vil tilstræbes, at udvidelsen sker gradvist for bedre 
at kunne udnytte egen avl af hensyn til smitteoverførsler. 

 
Det forventes, at antallet af malkekøer er oppe på det ansøgte 5 år efter godkendelsen er 
givet. Der søges derfor om en frist på 5 år til at udnytte godkendelsen.  

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
 
Kvægbruget på Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov udvider fra de nuværende 156 malke-
køer (tung race) og 50 årsopdræt (230,95 DE) til 700 malkekøer (tung race), 168 kvie-
kalve (0-6 mdr.), 28 kælvekvier (23-24 mdr.) samt 350 tyrekalve (40-55 kg), svarende 
til 1000,35 DE.  
Der ønskes fleksibilitet mht. dyretyperne inden for de 1000,35 DE.  
 
Kvierne opstaldes i nudriften på kviehotel, ligeledes tilhørende bedriften med en tilladt 
produktion på 136,5 DE beliggende på Grenvej 3, Klovtoft, 6230 Rødekro og her vil kvi-
erne ligeledes opstaldes fremadrettet i alderen 6-23 mdr. Der vil blive brug for flere 
kviehoteller, når produktionen er oppe på det ansøgte antal DE.  
Arealet samt gødningsproduktionen fra de 136,5 DE indgår alt sammen i husdyrgodken-
delse.dk´s beregninger og i denne miljøgodkendelse. 
 
Der hører i alt 291 ha udbringningsarealer til produktionen (ejet /forpagtet).  
Disse arealer belægges med 666,45 DE husdyrgødning og iht. reglerne for udvidet dy-
retryk (2,3 DE/ha). 
 
Herudover er der til ejendommen tilknyttet 52 ha aftalearealer. Der er indgået gylleaftale 
med Henrik Ommen, Højvangsvej 6, 6372 Bylderup-Bov, hvor der afsættes 10 DE 
dybstrøelse svarende til et dyretryk på 0,63 DE/ha samt Jan Nørgård Eschelsen, Broløk-
kevej 11, 6372 Bylderup-Bov, hvor der afsættes 49,5 DE væskefraktion svarende til er 
dyretryk på 1,36 DE/ha. I alt afsættes 59,5 DE på aftalearealerne. 
 
Ingen af aftalearealerne giver anledning til krav om udarbejdelse af § 16 godkendelser.  
 
Alle udbringningsarealerne fremgår af kortbilag 1.6. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der bliver etableret en ny kostald, som placeres nord for eksisterende produktionsanlæg. 
Byggestilen og byggemateriale bliver traditionelt landbrugsbyggeri med sider af grå be-
ton elementer og ”proficover” tag. Ny malkestald samt bygning til separationsanlæg byg-
ges i samme materialer. 
Herudover forlænges eksisterende lade og omdannes til kalvestald, eksisterende kostald 
ombygges til goldkøer / køer der skal kælve. Endelig etableres 2 nye gyllebeholdere, der 
sker af udvidelse af plansiloanlæg, etablering af ny vaskeplads, ny møddingsplads og 
opsætning af gylleseparationsanlæg. Den gamle kalvestald (1.1.1) tages ud af drift. 
 
Hele produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. 
 
Der er meddelt dispensation fra afstandskravet til offentlig vej. 
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Landskabelige værdier 
Selve anlægget er beliggende i et fladt terræn langs Korupvejens østlige side ca. 600 m 
syd for Korup. Anlægget er beliggende i et område, som er udpeget som særligt værdi-
fuldt landbrugsområde jf. Kommuneplan 2009. Anlægget er endvidere beliggende uden-
for værdifulde og uforstyrrede landskaber.  Ca. 300 meter øst for anlægget løber Hvirlå, 
som er en biologisk korridor.  
 
For at mindske det samlede anlægs visuelle indflydelse på det omkringliggende landskab 
stilles der krav om ny beplantning nord for det nye byggeri.   
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde, og der etableres en ny kostald og 
malkestald, som placeres længere væk fra naboerne, hvorfor denne ifølge beregningerne 
ikke medfører forøgede lugtgener for naboerne. Nærmeste nabo, Korupvej 8, ligger ca. 
187 meter fra ny kostald/malkestald, og ca. 55 m fra ny gyllebeholder og 100 m fra eksi-
sterende stalde med ændringer/udvidelser.  
Den beregnede korrigerede geneafstand, for lugt er 55 meter. Den vægtede gennem-
snitsafstand er beregnet til 114m. 
Der ligger ingen byzone, sommerhusområde eller lokalplans udpegede boligområder in-
den for 1.000 m fra produktionen. 
 
Ved levering af foder kan der forekommer støv, men det vurderes, at det ikke giver ge-
ner udenfor husdyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med blanding af foder og ved indblæsning af foder i 
siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen. Desuden kommer der støj fra ven-
tilationen. 
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 1.000 
til 3.000 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 
 
Dog vil der være transport gennem landsbyerne Korup, Foverup og Klovtoft - gylleud-
bringning søges begrænset til tidsrummet kl. 07 til 17 på hverdage. 
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om 
miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget, og det 
nærmeste Natura 2000 område Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose ligger 
ca. 8 km sydøst for anlægget.  
 
Der er et enkelt moseområde ca. 470 m øst for anlægget.  
 
Der er ingen § 3 arealer eller særlig værdifuld natur indenfor udbringningsarealerne.  
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt 
fosforoverskud er overholdt. Det gør sig ligeledes gældende for kravene til nitratudvask-
ning til overfladevand og grundvand. Udbringningsarealerne er placeret uden for områ-
der, der er sårbare for nitratudvaskning. Efter udvidelsen er udvaskningen til overflade-
vand beregnet til 61,9 kg N/ha.  
En del af udbringningsarealerne er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde. Her 
viser beregningerne, at udvaskningen er under 50 mg nitrat pr. liter. 
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Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som 
tilfredsstillende. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Det vurderes at ansøger anvender BAT indenfor: 

- Vand og energi, da der bl.a. genbruges vand fra køling af mælk til vaskevand, an-
vendes drikkekar til køerne, naturlig ventilation, der anvendes lyssensorer samt 
eldrevne foderanlæg.  

- Foder, da der bl.a. tages analyser af grovfoder og udarbejdes foderplaner på bag-
grund af analyser. 

- Management, da der bl.a. laves mark- og gødningsplaner, beredskabsplane mm. 
- Staldindretning, da der etableres skrab på eksisterende spaltegulv i kostald og 

den nye stald ligeledes med skrab på spaltegulv. 
- Opbevaring af husdyrgødning, da der bl.a. anvendes gyllebeholder, som kan mod-

stå mekanisk, termisk og kemisk påvirkninger, beholder tømmes hvert år og in-
spiceres visuelt og er overdækket med flydelag. Der etableres separationsanlæg 
og den fosforholdige fiberfraktion afsættes udenfor bedriften. 

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

- BAT, fordi det sorteres og afhændes efter Aabenraa Kommunes regulativ.  
 
Alternative løsninger 
Der er foretaget overvejelser omkring alternative løsninger, og ansøger har vurderet, at 
den valgte løsning er den optimale. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse 
af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter ud-
videlsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene 
i denne miljøgodkendelse overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte udvidelse af husdyr-
bruget Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov. 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret i uge 27 2009 i Aabenraa 
Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i be-
slutningsprocessen. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få til-
sendt udkast til miljøgodkendelse. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev den 13. maj 2009 orienteret om an-
søgningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 23. juli 2010 sendt i hø-
ring hos ansøger, naboer og andre berørte, samt til andre, som har anmodet herom. Hø-
ringsberettigede er mærket med * i listen over klageberettigede i afsnit 13 Klagevejled-
ning. Der var en frist på 6 uger til afgivelse af bemærkninger. 
 
Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden. 
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal- Bladet Budstikken 
onsdag den 29. september 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede per-



 

 

9

soner, organisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været inddraget i 
sagens behandling. Disse er listet i afsnit 13 Klagevejledning. 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
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 Korupvej 10, 
6372 Bylderup-Bov . 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig af tung race produktion på: 

• 700 årskøer (9234 kg mælk) 
• 28 årskælvekvier (23-24 mdr.) 
• 168 årssmåkalve (0-6 mdr.) 
• 350 producerede tyrekalve (40-55 kg.) / 14 stipladser  

 
Alle dyr er tung race, svarende til 1000,35 DE. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 
 

• en kostald på 6.460 m2 med løsdriftsstald (38 m x 170 m) 
• en malkestald på 1.575 m2 (indeholdende facilitetsbygning og separationsbokse) 
• en forlængelse af i eksisterende lade (ca. 28 m), som samtidig omdannes til kal-

vestald   
• 2 gyllebeholdere, begge på 5.000 m3 
• 3 plansiloer på 3.960 m2  
• opsættelse af separationsanlæg  
• etablering af sandfang 
• bygning til separationsanlægget 
• ny møddingsplads (ca. 200 m2)   
• ny vaskeplads (ca. 90 m2) 

 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelser eller andre 
tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Korupvej 
10, 6372 Bylderup-Bov. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

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

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

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

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

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

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

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier 
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Den 24. september 2010 
 
 
 
Lene Kragh Møller   Tina Hjørne  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 82 35   Direkte 73 76 72 84 
lkmoe@aabenraa.dk   tlh@aabenraa.dk 
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2 Vilkår  

2.1 Generelle forhold 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med 
de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema 
nr. 8277, version 6, genereret den 17. juni 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 6. juli 2010 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. 

  
Gyldighed  

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

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

4. Ny kostald (1.1.5) og malkestald skal opføres mindst 15 m fra skel mod 
Korupvej 

5. Nye gyllebeholdere (1.1.8 og 1.1.9) skal opføres mindst 30 m fra skel mod 
nabo og minimum 50 m fra nærmeste nabo, Korupvej 8. 

 
Placering i landskabet 

6. De eksisterende læhegn, som er markeret på kortbilag (bilag 1.10) må ik-
ke fjernes og beskadiges. Disse læhegn skal vedligeholdes. 

7. Den nye kostald (1.1.5), gyllebeholdere (1.1.8 og 1.1.9) og ensilageplads 
skal opføres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i ansøg-
ningen. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  

8. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte stald-
afsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel 
dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 9. Dyreenhedsom-
regningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 
2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere 
end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreen-
hedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder. 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 

Staldsystem 
(gulvsystem og 
udmugnings-
system) 

Vægt/ 
alder 

Sti-
pladser 

DE 

1.1.1 Ingen dyr     

1.1.2 
10 Malkekøer 
3 Kælvekvier 

Dybstrøelse (hele 
arealet) 

- 
23-24 mdr 

- 
- 15,2 

1.1.3 70 Malkekøer 
25 Kælvekvier 

Sengestald med 
spalter (kanal, 

- 
23-24 

- 
- 

108,86  
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bagskyl eller ringka-
nal) og skrabeanlæg 
på spalter 

1.1.4 168 Småkalve 
350 Tyrekalve 

Dybstrøelse (hele 
arealet) 

(0-6 mdr.) 
40-55 kg 

- 
14 

48,84 

1.1.5 620 Malkekøer 

Fast gulv, 2 % 
hældning, dræn i 
midten, skrabning 
hver 2. time 

- - 827,45 

I alt     1000,35 

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

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

10. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrel-
se efter 2 år og efter 5 år, og når besætningen er nået op på 1000,35 DE. 

11. Efter udvidelsen må der ikke være dyr i stald (1.1.1)  
12. Spaltearealet i eksisterende kostald (1.1.3) skal skrabes mindst hver 4. 

time. 
13. Den nye kostald til 620 malkekøer (1.1.5) skal indrettes med staldsystemet 

sengestald med fast gulv med 2 % hældning, dræn i midten med et skra-
beanlæg, der kører mindst hver 2. time. Anvisningerne i byggeblad nr. 
107.04-22 omkring pladsstøbte gulve skal følges. 

14. I staldafsnit (1.1.2, 1.1.4) med dybstrøelse skal der strøs med halm eller 
andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i 
overfladen. 

15. Afgangsvægten for slagtekalve kan variere, så længe det maksimale antal 
DE i slagtekalve ikke overskrides. 

16. 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. 

Fodring 
17. Der skal udarbejdes foderplaner for køer, der indeholder oplysninger om 

indholdet af totalt protein, AAT og PBV i foderet. Foderplaner skal opbeva-
res på husdyrbruget i mindste 5 år og forevises på kommunens forlangen-
de.  

 
Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 

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

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

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

i siloen. 
 
Rengøring af stalde 

23. Staldene skal rengøres efter behov. Dato for rengøring skal noteres i drifts-
journalen, samtidig kontrolleres spalternes funktionsdygtighed. 

 
Energi- og vandforbrug 

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

25. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 500.000 
kWh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes 
en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal 
fremvises ved tilsyn. 

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

27. Senest 5 år efter at denne miljøgodkendelse er blevet meddelt, skal der 
være etableret et varmegenindvindingsanlæg, der er koblet på mælkekøle-
anlægget. 

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

29. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 31.661 
m3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en 
handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fore-
vises ved tilsyn. 

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

30. Overfladevand fra befæstede arealer og ensilagesaft fra ensilageanlægget 
skal ledes til gyllebeholderne. 

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

 
Kemikalier og medicin mv. 

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

33. Der må ikke opbevares og håndteres sprøjtemidler på ejendommen. 
 
Affald 

34. Opbevaringspladsen til døde dyr skal placeres 10 m fra den nye kostald 
mod vest, som vist på bilag 1.3 (nr. 22). 

35. Affald skal opbevares og håndteres som beskrevet i tabel 9. 
 
 

Olie 
36. Opbevaring af diesel-/fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt 

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

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

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

eventuelt spild. 
40. Virksomheden skal udarbejde en beredskabsplan som følger bilag 4 i Vej-

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

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

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

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
 
Gødningstyper og mængder 

43. Gødningsmængden på ejede/forpagtede arealer må efter udvidelsen mak-
simalt andrage 54,04 DE dybstrøelse, 45,50 DE kvæggylle og 566,91 DE 
væskefraktion fra det separerede gylle, udregnet efter bilag 1 i bek. nr. 
717 af 2. juli 2009 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenhe-
der, husdyrgødning, ensilage m.v.   

44. Der skal afsættes 10 DE dybstrøelse og 49,5 DE (væskefraktion) til aftale-
arealer, samt 410,9 DE (fiberfraktion). 

 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 

45. Der kan ske opbevaring af 1.100 m3 flydende husdyrgødning eller forarbej-
det husdyrgødning på Grenvej 3. Det skal fremgå af logbøgerne, hvornår 
og hvor meget der er overført. 

 
Drift af gyllesepareringsanlæg 

46. Der skal etableres et gyllesepareringsanlæg med kemisk fældning, hvor 40 
% af rågyllens kvælstof og 68 % af fosfor separeres til fiberfraktionen.   

47. Der skal afsættes fiberfraktionen svarende til 410,9 DE svarende til 39.428 
kg kvælstof og 11.076 kg fosfor.    

48. Alle synlige slanger og rør skal kontrolleres for at se om der er utætheder. 
Konstateres der utætheder, skal disse straks tætnes. Gyllesepareringsan-
lægget skal tilses, når det er i drift. 

49. På husdyrbruget må der ikke separeres husdyrgødning fra andre husdyr-
brug med undtagelse af gødningsproduktion - svarende til 91 DE i gylle - 
fra Grenvej 3.  

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

optegnelser over timeforbruget. 
52. Der skal være mulighed for at opbevare gylle i stalden og mulighed for at 

pumpe gylle fra forbeholderen direkte i gyllebeholderen, såfremt der opstår 
længerevarende driftsproblemer på separationsanlægget. Kommunen skal 
informeres, såfremt gyllesepareringsanlægget ikke fungerer. Kommunen 
kan ved gentagende problemer kræve miljøgodkendelsen revurderet. 

53. Hjælpemidler skal opbevares i rum uden afløb og med mulighed for opsam-
ling af spild svarende til beholder med størst mængde. 

54. Når separationsanlægget er i drift skal separationsanlægget og containeren 
til opbevaring af fiberfraktionen placeres på betonplads med afløb til en 
godkendt beholder til flydende husdyrgødning. 

55. Spild af gylle/rejektvand, fiberfraktion, polymere og fældningsmidler skal 
opsamles straks. Der skal bruges absorberende materiale til opsamling af 
spild med hjælpemidlerne. 
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56. Det skal sikres, at der ikke kan pumpes gylle ind i separatoren ved alarm 
for høj vandstand i pumpebrønden. 

57. Såfremt gylleseparationsanlægget ikke fungerer, skal tilsynsmyndigheden 
informeres herom. Kommunen kan ved længerevarende driftsproblemer el-
ler ved gentagende problemer kræve miljøgodkendelsen revurderet. 
 

Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
58. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. i ethvert delparti, der ik-

ke 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 kom-
post igen må placeres på det samme sted. 

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

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

61. Møddingsplads 1.1.10 må ikke bruges til oplag af husdyrgødning, når den 
nye møddingsplads 1.1.11 er etableret. 

 
Anden organisk gødning 

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

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

64. Der må ikke etableres og anvendes fast pumpeudstyr på gyllebeholderne. 
65. Mobilt pumpeudstyr må ikke kunne fjernbetjenes. 
66. Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, 

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

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

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

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt 

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

 
Fluer og skadedyr 

71. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum 
er i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyr-
laboratorium. 
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Transport 
72. Ved transport af fast husdyrgødning ud på offentlige veje/private fællesve-

je skal vognen læsses ordentlig, så spild ikke kan finde sted. Skulle der al-
ligevel ske spild, skal det staks opsamles. 

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

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

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

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

Støj 
Bidraget fra landbruget med driftsbygninger på adressen Korupvej 10, 
6372 Bylderup Bov til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i 
det åbne land og i landsbyen Klovtoft ikke overskride følgende værdier: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra land-
bruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 
 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer 
ved boliger. 
Støjgrænserne må i det planlagte område landsbyen Klovtoft ikke overskrides 
noget sted i området. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det 
mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbi-
drag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar 
nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 

 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 Klov-
toft, 
planområde 
2.8.005.L 

55 45 40 

 



 

 

17

Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs og majs til siloanlæg eller 
til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse 
med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. 
 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes om-
råde, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i 
landbrugets støjbidrag. 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på 
lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, 
uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbru-
get. 
 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udfø-
res, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et 
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 

 
Lys 

77. Belysning i staldene skal være slukket eller der skal være natsænkning 
mellem kl. 23 og kl. 06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i 
stalden. 

78. Lyskegler fra udendørs pladsbelysning må ikke vende direkte mod nabobe-
boelsen mod sydvest. Pladsbelysningen forsynes med en bevægelsessen-
sor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen. 

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealerne 

79. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgød-
ning svarende til et husdyrtryk på 2,29 DE/ha. 

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

81. Der må afgives husdyrgødning svarende til 1,4 DE/ha til arealerne på afta-
learealer. 

82. Der skal afsættes 59,5 DE til aftalearealer. 
83. Arealerne skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til 

grund for denne miljøgodkendelse, herunder ansøgningsmateriale, supple-
rende oplysninger, den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre 
vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser foreskriver andet.  

84. Væskefraktionen fra det separerede gylle svarende til 566,91 DE og 
dybstrøelse fra 54,04 DE samt kvæggylle svarende til 45,50 DE må kun 
udbringes på de 291,09 ha udspredningsareal, som fremgår af bilag 1.6 
 

Beskyttet natur 
85. Der skal sikres en 2 m bred dyrknings-, sprøjtnings- og gødskningsfri 

bræmme for arealer langs beskyttede vandløb (mark nr. 19-1, F4, F5, F7, 
Bossen 3, Bossen 5, Bossen 6 og GAKIMask 1), se kort 3. 

86. Der skal sikres en 2 m bred dyrkning-, sprøjtnings- og gødskningsfri 
bræmme rundt om de § 3 beskyttede vandhuller (mark nr. 17-0, 2 Elma, 
F5, 3-0, 5-0, 9-0 og 11-0), se kort 3. 

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

 
Nitrat til overfladevand 

88. Der må ikke produceres mere dybstrøelse end det ansøgte, dvs. ca. 54,04 
DE. 
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2.7 Husdyrbrugets ophør 
89. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kon-

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

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

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

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

92. Der skal føres journal over flydelag i beholdere med væskedelen fra sepa-
rationen hver 14. dag. Hvis der ikke kan etableres flydelag, skal der etable-
res fast overdækning på beholderne. 

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

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

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

96. Driftsforstyrrelser og uheld (herunder driftsstop på separationsanlæg), der 
vurderes at kunne påvirke natur og miljø skal registreres med dato og be-
skrivelse i driftsjournalen. 

97. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten eller anden anlægskyn-
dig om årlig serviceeftersyn af gyllesepareringsanlægget. Den skriftlige af-
tale og de årlige servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 
5 år, og forevises Kommunen på forlangende. 

98. Der skal indgås skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktionen. Aftalen 
skal som minimum indeholde følgende oplysninger:  

- leverandørens og modtagers navn, adresse og CVR nr. 
-  hvor mange kg kvælstof og hvor mange kg fosfor aftalen om-

handler. 
Skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktioner skal opbevares på husdyr-
bruget i mindst 5 år og forevises på Kommunens forlangende. 

99. Der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af 
kvittering for overførsel af husdyrgødning med underskrift af modtager. 
Disse oplysninger skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevi-
ses på Kommunens forlangende. Såfremt lovgivningen vedrørende gød-
ningsregnskaber kræver en længere tidsperiode, skal den overholdes. 

100. For indkøbte fodermidler skal følge- og indlægssedler opbevares på hus-
dyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12, stk. 2 i 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af hus-
dyrbrug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa 
Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om æn-
dringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat 
og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i hen-
hold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger ind-
sendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009/2010 
skal ammoniakemissionen reduceres med 25 %.  
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for etableringen af husdyr-
bruget. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med 
den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal vilkårene 
oversættes til et sprog, som de forstår. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Korupvej 
10, 6372 Bylderup-Bov med ejendoms nr. 5800013432. Ansøger ejer desuden ejendom-
men Grenvej 3, der er ikke teknisk og forureningsmæssigt samdrift mellem ejendomme-
ne. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 77183, og 
virksomhedens CVR nr. er 25944801. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
8277, version 6, genereret den 17. juni 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodken-
delse.dk den 6. juli 2010. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den 
miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1. 

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

3.3 Gyldighed 
Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet inden 2 år 
efter den er meddelt. Etape 2 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år efter 
den er meddelt. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført være 
opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. 
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Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt 
eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil 24. september 2010.  
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

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

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

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

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

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

4.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv.  
Redegørelse 
Husdyrbruget er beliggende i landzone. Ansøger har redegjort for at udvidelsen er er-
hvervsmæssig nødvendig. 
 
Projektet indebærer en del nyopførelser af diverse bebyggelser. Den nuværende ejendom 
på ca. 230 DE med ældre staldbygninger vil på sigt ikke være levedygtig. I dag kører 
bedriften stort set som en enmandsbedrift. Det er derfor erhvervsmæssigt nødvendigt at 
udvide, for at sikre en større specialiseret mælkeproduktion med de muligheder for flere 
ansatte dette medfører. Der kan på denne måde opnås et faglig og socialt arbejdsmiljø 
med fleksible arbejdstider således at ferier, sygdomme og uddannelse ikke tilsidesættes. 
Fastholdelse af arbejdspladser i udkants Danmark skal her nævnes. Projektets størrelse 
muliggør endvidere finansieringen af diverse miljøtiltag. Endelig kan nævnes at økonomi-
en ved køb og salg af råvarer/produkter vil forbedres ved et større kvantum. 
Udvidelse sker i tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal. Der er søgt om dispensati-
on fra afstandskravet, fordi ansøger ønsker at anvende den eksisterende lade til kalve, 
da den nuværende kalvestald ligger under 50 m fra nabobeboelse. 
 

 
 
Tabel 1 Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller iføl-
ge kommuneplanens 
fremtidige byzone 

3,0 km  Ravsted, sydvest for anlægget 50 m 

Eksisterende eller iføl-
ge kommuneplanens 
fremtidige sommer-
husområde 

Ca. 18 km  
Eksisterende sommerhusområ-
de ved Arrild, nordvest for an-

lægget 
50 m 

Område i landzone, 
der i lokalplan er ud-
lagt til boligformål, 

Ca. 3,0 km 
Planlagte arealer til byformål 
ved Ravsted sydvest for an-

lægget 
50 m  
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blandet bolig og er-
hvervsformål 

Område i landzone, 
der i lokalplan er ud-
lagt til offentlige for-
mål med henblik på 
beboelse, institutioner, 
rekreative formål og 
lign.   

Ca. 3,0 km Ravsted 50 m 

Nabobeboelse 
Ca. 55 bebo-

else til ny 
gyllebeholder 

Korupvej 8 50 m 

 
Tabel 2 Afstandskrav – placering af anlæg 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 44 m 

Fra eksisterende stuehus til 
bygning 4 - ny kalvestald (lade) 15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed >> 25 m Kendes ikke men >> 25 m 25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

Ca. 1670 
m Fogderup Vandværk 50 m 

Enkelt vandindvindings-
anlæg 376 m 

Markboring, nr. 159.1186 slet-
tes i forbindelse med udvidel-
sen. Erstatningsboring ikke en-
delig på plads, men afstands-
kravet vil blive overholdt. 376 
m er nærmest boring pt. i nord-

lige del af mark 5.  

25 m 

Vandløb 
Ca. 300 

m Hvirlå 15 m 

Dræn >> 25 m Ingen dræn på ejendommen 15 m 

Sø 
Ca. 280 

m 
Beskyttet sø mod nordøst 15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

Ca. 6 m 

Afstand fra eksisterende lade, 
som i ansøgt projekt anvendes 
som kalvestald - der søges 

disp. 

15 m 

Naboskel Ca. 43 m Nye gyllebeholdere til matr. 92, 
Korup, Ravsted 

30 m 

Afstandene fremgår af bilag 1.2 
 
Dispensation til afstandskrav til offentlig vej 
De nye anlæg overholder gældende afstandskrav, bortset fra ny kalvestald som ikke 
overholder afstandskravet til offentlig vej (15 m). Der er tale om forlængelse af eksiste-
rende bygning, en lade som ombygges til kalvestald. Eksisterende bygning er placeret 
ca. 6 m fra offentlig vej - Korupvej. Ansøger søger hermed om dispensation til at forlæn-
ge bygning med samme afstand til Korupvej 10. 
 
Aabenraa Kommunen har vurderet, at det ikke vil give anledning til væsentlige gener og 
giver hermed dispensation fra afstandskravet på 15 m til offentlig vej, så forlængelse af 
lade/kalvestald kan placeres ca. 6 m fra Korupvej.  
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Kirkebeskyttelseslinje og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinjen” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Strandbeskyttelseslinje 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinje 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinje 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinje 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinjer”.  
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslin-
jen for fortidsminder. 
  
Der er ingen arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede områ-
der”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinjen for fortidsminder. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Der er ingen arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”. 
 
Vurdering 
Afstandskrav § 6 
Jf. Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug § 6 er etablering af anlæg samt udvidel-
ser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfører 
forøget forurening, ikke tilladt inden for eller i en afstand af mindre end 50 m fra 1) eksi-
sterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusom-
råde eller 2) områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og 
erhvervsformål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreati-
ve formål og lign. 
Etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der med-
fører forøget forurening, er heller ikke tilladt inden for en afstand af 50 m fra nabobebo-
else. 
 
Der foretages ikke ændringer/udvidelser indenfor de nævnte afstandskrav. Det vurderes 
derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med lovens krav. 
 
Afstandskrav § 8 
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Hovedreglen er, at stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg for husdyrbrug for 
mere end 3 dyreenheder ikke må etableres inden for de i § 8 i loven angivne afstande. 
Undtagelsen er, at hvor overholdelse af de i loven angivne afstandskrav ikke er mulig for 
husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra og fastsætte vilkår til indret-
ning og drift.  
 
Det fremgår af husdyrbruglovens § 9, stk. 3, 1. pkt., at ”Hvor overholdelse af de i § 8 
nævnte afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere 
herfra og fastsætte vilkår til indretning og drift” og sidste pkt., at ”Kommunalbestyrelsen 
skal fastsætte vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener”. 
 
Aabenraa Kommune dispenserer fra afstandskravet til offentlig vej ift. forlængelse af lade 
/ kalvestald..  
 
Bygge- og beskyttelseslinjer 
Bygningerne ligger ikke inden for bygge- eller beskyttelseslinjer i forhold til kirke og for-
tidsminde, kyst, skov, strand, klit, sø, å, lavbund, diger. 
 
Aabenraa Kommune vurderer derfor, at udvidelsen af anlægget kan foretages i overens-
stemmelse med de restriktioner der er for nye anlæg ift. bygge- og beskyttelseslinjer. 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
 
Landskabelige værdier 
Tabel 3 Materialevalg  
(numre fra IT-ansøgning er anført i parentes for relevante bygninger)  

Bygning  Grundplan 
Byg-
ningshø
jde 

Tagh
æld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

 
1 Stuehus Ca. 200 m2 - - - Privat beboelse 

 
2 
(1.1.1) 

Gl. kal-
vestald Ca. 495 m2 

Ca. 4 og 
7,3 m 

15º 
og 
30º 

Sider: røde mursten 
og grønne stålplader 
Tag: grå eternit 

Nudrift: kalve 
samt opbevaring 
af div. 
Ansøgt drift: opbe-
varing af div. (in-
gen dyr) 

 
3 

Foder- 
og korn-
lade Ca. 160 m2 

Ca. 6,5 
m 30º 

Sider: røde mursten 
og grønne stålplader 
Tag: blikplader 

Opbevaring af 
korn, foder mm. 

 
4 
(1.1.4) 

La-
de/kalve
stald 
Forlæn-
gelse 

Ca. 432m2 

Ca. 588m2 Ca. 9m 30º 

Sider: Røde og grøn-
ne stålplader 
Tag: Gråt eternit, 
lysplader 

Nudrift: halm mm. 
Ansøgt drift: kalve 

 
5 
(1.1.3) 

Kostald 
Ca. 
1.260m2  Ca. 9 m 30º 

Sider: Røde og grøn-
ne stålplader 
Tag: Grå eternit, 
lysplader 

Nudrift: kostald 
Ansøgt: goldko- og 
kælvningsstald 

 
6 
(1.1.5) 

Ny ko-
stald 

Ca. 
6.460m2 

Ca. 11 
m 20º 

Sider: Betonelemen-
ter 
Tag: ”Proficover” tag Alle malkende køer 

 
7 

Plansilo-
anlæg 

 
Ca. 1440 
m2 

Ca. 1,5 
m - 

Sider: grå betonele-
menter 
Bund: støbt beton  

Opbevaring af en-
silage 

 
8 

Nyt 
plansilo-

Ca. 
3.960m2 Ca. 3 m - 

Sider: grå betonele-
menter 

Opbevaring af en-
silage 
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anlæg Bund: støbt beton 

9 

Ny byg-
ning til 
separa-
tionsan-
læg  Ca. 130 m2 Ca. 4 m  20º  

Sider: Betonelemen-
ter 
Tag: ”Proficover” tag 

Separationsanlæg, 
container til fibre 
og sandfang 

10 
Vaske-
plads Ca. 90 m2 Ca. 1 m - Grå beton Vaskeplads 

11 
(1.1.11) 

Ny mød-
dingspla
ds Ca. 200 m2   Ca. 1 m - Grå beton 

Opbevaring af 
dybstrøelse 

 
12 
(1.1.6) 

Gyllebe-
holder  

Ca. 1200 
m3  Ca. 2 m - Grå betonelementer 

Opbevaring af fly-
dende husdyrgød-
ning 

13 
(1.1.7) 

Gyllebe-
holder 

Ca. 2500 
m3 Ca. 2 m - Grå betonelementer 

Opbevaring af fly-
dende husdyrgød-
ning 

14 
(1.1.8) 

Ny gyl-
lebehol-
der 

Ca. 5000 
m3 Ca. 2 m - Grå betonelementer 

Opbevaring af fly-
dende husdyrgød-
ning 

15 
(1.1.9) 

Ny gyl-
lebehol-
der 

Ca. 5000 
m3 Ca. 2 m - Grå betonelementer 

Opbevaring af fly-
dende husdyrgød-
ning 
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Ny mal-
kestald 

Ca. 1575 m2 Ca. 8 m 20 º 
Sider: Betonelementer 
Tag: ”Proficover” tag 

Malkeanlæg, tek-
nikrum, kontor, 
separationsafde-
ling, syge køer, 
m.m.  

17 
Toilet 
m.m. 

Ca. 60 m2 - - Sider: Betonelementer 
Tag: ”Proficover” tag 

WC, bad samt 
medarbejder facili-
teter 

18 
Foder-
bygning 
 

Ca. 240 m2  Ca. 12 m - Grå betonelementer 
Etanittag 

Opbevaring af pro-
teinfoder, korn, 
kraftfoder, melasse 
m.m  

19 Ny silo-
tank 
(mælk) 

Ca. 35 m3 Ca. 8 m - Ståltank 
Opbevaring af 
mælk 

20 2 nye 
fodersilo-
er 

Ca. 70 m3 

hver 
Ca. 12 m - Glasfibertanke 

Opbevaring af 
kraftfoder 

21 Fodersilo Ca. 20 m3 Ca. 8 m - Hvid polyestertank Opbevaring af 
kraftfoder 

22 Opbeva-
ring af 
døde dyr 

Ca. 25 m2 - -  
Opbevaring af døde 
dyr 

 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde land-
skaber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber”. 
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Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”. Arealerne ligger ligeledes udenfor udpegningen. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige naturarealer” og 
arealerne ligger ligeledes udenfor udpegningen.  
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Naturområder”, og arealerne ligger 
ligeledes udenfor udpegningen. 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Områder med naturinteresser”, men 
enkelte arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen. 
 
Der er ingen bygninger, men arealer indenfor udpegningen ”biologiske korridorer”. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 7,2 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et moseområde sydøst for 
anlægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 8 km sydøst for ejen-
dommen. Området er Natura 2000 område nr. F62, Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og 
Terkelsbøl (fuglebeskyttelsesområde). 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 32 km vest for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. 78, Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og 
Varde Å vest for ejendommen. 
 
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 GA KIMask1, GA 
KIMask3, 1Elma, 2Elma, 19-0, 19-1, 20-0, 20-1, F4, F5, F6, F7, F8, 33-0, 34-0, 3-0, 4-0, 
5-0, 6-0,11-0, 30-0,31-0, Bossen 3, Bossen 5, Bossen 6. Og følgende areal grænser op 
til udpegningen: ”Beskyttede enge”: mark 19-0, 19-1, 20-1. 
 
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 
Den eksisterende beplantning skærmer for staldanlægget fra Korupvej, og der er derfor 
stillet vilkår om at beplantningen bevares.  
 
Det nye byggeri placeres så tæt på de eksisterende bygninger som muligt, hvilket giver 
mindst mulig påvirkning af landskabet. 
 
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at det nye staldanlæg, inklusive de nye gyllebe-
holdere, med den beskrevne placering og udformning, jf. ovenfor, vil kunne integreres i 
landskabet, uden en væsentlig visuel ændring af områdets karakter. 
 
Kommunen vurderer, at det samlede bygningsanlæg – efter udbygningen – vil fremstå 
som en driftsmæssig enhed. Der kræves således ikke tilladelse efter § 22 i Husdyrgod-
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kendelsesloven (dvs. tilladelse til byggeri uden tilknytning til ejendommens hidtidige be-
byggelsesarealer.) 
 
Det vurderes endvidere at det ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejen-
dommen ud fra ovennævnte redegørelse om ejendommens udvikling som moderne mal-
kekvægsbedrift med tilhørende aflastningsstald, foderopbevaringsanlæg og gødningsop-
bevaringsanlæg. 
 
Placeringen af det ansøgte byggeri ligger udenfor de ovenfor undersøgte område-
udpegninger, mens enkelte af de ansøgte arealer ligger op ad beskyttede naturområder. 
Det vurderes at den almindelige landbrugsdrift af arealerne kan fortsættes uden særlige 
vilkår udover sikring af bræmmer. 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Eksisterende malkekvægsbesætning ønskes udvidet til: 
• 700 årskøer (9234 kg mælk / årsko) 
• 28 årskælvekvier (23-24 mdr.) 
• 168 årssmåkalve (0-6 mdr.) 
•  350 producerede tyrekalve / 14 stipladser (40-55 kg.) 

Alle tung race. 
 
Svarende til 1000,35 DE. 
 
Kvierne opstaldes i nudriften på kviehotel, ligeledes tilhørende bedriften med en tilladt 
produktion på 136,5 DE (103,29 gl. DE) beliggende på Grenvej 3, Klovtoft, 6230 Rødekro 
og her vil kvierne ligeledes opstaldes fremadrettet i alderen 6-23 mdr., der vil blive brug 
for flere kviehoteller, når produktionen er oppe på det ansøgte antal DE. Arealet samt 
gødningsproduktionen fra de 136,5 DE indgår i meddelte godkendelse. 
 
I forbindelse med udvidelsen vil der ske en del bygningsmæssige ændringer, herunder 
nybyggeri og ombygning af eksisterende. Der vil der blive opført en ny kostald beliggen-
de nord for det eksisterende anlæg på ca. 6.460 m2, hhv. 38 m i bredden og 170 m i 
længden. Stalden bliver indrettet som løsdriftsstald med sengebåse og fast gulv med 2 % 
hældning og dræn. 
 
Nord for den nye kostald vil der blive opført en ny malkestald, som bliver ca. 1.575 m2 i 
grundplan. I malkestalden vil der endvidere etableres separationsbokse og evt. sygebok-
se samt udleveringsfold til slagtedyr. I denne bygning vil der ligeledes laves teknikrum, 
kontor, wc, bad samt andre faciliteter til medarbejdere. I tilknytning til den nye kostald 
og malkestald vil der endvidere opsættes en silotank til mælk. Øst for eksisterende ko-
stald vil der opsættes et foderhus. 
  
Den eksisterende lade vil desuden blive forlænget med ca. 28 m i nordlig retning, og om-
dannet til kalvestald. Stalden indrettes med dybstrøelsesbokse. 
Staldindretningen i den eksisterende kostald vil blive ændret, således at afdelingen med 
senge og fast gulv erstattes med dybstrøelsesbokse til kælvning. I afdelingen med spal-
ter bliver der installeret spalteskraber.   
 
Der vil endvidere blive opført 2 nye gyllebeholdere, begge på 5.000 m3, som placeres 
sydøst for eksisterende kostald i tilknytning til eksisterende gyllebeholdere. 
 
Endelig vil der blive etableret et nyt plansiloanlæg med 3 køresiloer øst for det eksiste-
rende anlæg. Plansiloerne vil måle 3.960 m2 i grundplan. 
 
I forbindelse med udvidelsen opsættes et separationsanlæg, og der skal endvidere laves 
et sandfang. Separationsanlægget og sandfanget placeres mellem den nye kostald og 
malkestalden. Der opføres en bygning til separationsanlægget på ca. 130 m2.  
 
Den nuværende møddingsplads ønskes ikke længere benyttet, men i stedet vil der blive 
etableret en ny møddingsplads samt ny vaskeplads nord for den gamle gyllebeholder. 
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Tabel 4 Dyreholdet 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 

Staldsystem 
(gulvsystem og 
udmugnings-
system) 

Vægt/ 
alder 

Sti-
pladser 

DE 

1.1.1 
Ingen dyr efter 
udvidelse      

1.1.2 
10 Malkekøer 
3 Kælvekvier Dybstrølse 

- 
23-24 mdr 

- 
- 15,2 

1.1.3 70 Malkekøer 
25 Kælvekvier 

Sengestald med 
spalter og skrabere 

- 
23-24 

- 
- 

108,86  

1.1.4 
168 Småkalve 
350 Tyrekalve 

Dybstrøelse 
(0-6 mdr.) 
40-55 kg 

- 
14 

48,84 

1.1.5 620 Malkekøer 

Fast gulv, 2 % 
hældning, dræn i 
midten, skrabning 
hver 2. time 

- - 827,45 

I alt     1000,35 

 
Ejendommen er ikke tidligere blevet miljøgodkendt, men der forelægger en VVM-
screening fra den 19. januar 2004 samt en ændring i sammensætning af dyreholdet fra 
6. juni 2005.  
 
Udegående dyr er friholdt for det generelle ammoniakkrav. På Korupvej 10 er der ingen 
udegående dyr hverken i nudrift eller ansøgt drift. 
 
Vurdering 
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at produktionen kan betragtes som kontinuerlig.  
 
Driftsherren skal underrette Aabenraa Kommune om besætningens størrelse efter 5 år, 
og når besætningen er nået op på 1000,35 DE. 
 
Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i kvægbesætningen, idet en normal 
malkekvægbesætning kræver en vis fleksibilitet med hensyn til opdræt. Det er dog for-
udsat, at det samlede antal DE (gældende definition) eller geneafstanden for lugt ikke 
forøges (dette kræver godkendelse).  Antallet af DE beregnes efter den til enhver tid 
gældende definition. 

5.1.2 BAT staldteknologi 

BAT indenfor kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der tilsvarer 
referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF). BREF vedrører intensiv 
fjerkræ- og svineproduktion. Der er dog et BAT-byggeblad for præfabrikerede drænede 
gulve og et byggeblad for drænede pladsstøbte gulve samt et BAT-blad for svovlsyrebe-
handling af kvæggylle. Desuden er der www.husdyrgodkendelse.dk ’s beregninger.  
 
Der bygges ny kostald til malkekøerne, herudover anvendes eksisterende stalde til gold-
køer og kælvningskvier og eksisterende lade udvides og anvendes til småkalve / tyrekal-
ve (0-6 mdr.) 
  
Beskrivelse af de enkelte stalde / staldafsnit i henhold til ansøgning i IT-ansøgningen 
Stald 1.1.1. 
Eksisterende stald med småkalve på dybstrøelse. I ansøgt drift vil der ikke være dyr i 
denne stald. 
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Stald 1.1.2. 
I denne del af eksisterende kostald vil der i ansøgt drift være kælvningskvier og goldkøer 
i dybstrøelse.  
 
Stald 1.1.3. 
I denne del af eksisterende stald vil der i ansøgt drift være kælvningskvier og goldkøer i 
sengestald med spaltegulv. Der etableres spalteskrabere.  
 
Stald 1.1.4. 
I denne stald, som er ændret anvendelse af eksisterende lade til kalvestald vil der i an-
søgt drift være småkalve / tyrekalve (0-6 mdr.) i dybstrøelse.  
  
Stald 1.1.5. 
I denne nye kostald etableres følgende type gulv/staldtype: Sengestald med fast gulv, 2 
% hældning, dræn i midten, skrabning hver 2. time (svarende til præfabrikeret gulv), 
hvilket er BAT staldteknologi for malkekøer.  
 
Vurdering 
Det fremgår af forarbejderne til husdyrbrugloven, at kravet om BAT gælder for både ek-
sisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der søges om godkendelse af en æn-
dring eller udvidelse.  
 
Stald 1.1.2 = dybstrøelse 
Stald 1.1.3 = spaltegulv med spalteskrabere 
Stald 1.1.4 = dybstrøelse 
Stald 1.1.5 = Fast gulv, 2 % hældning, skrab hver 2. time (= præfabrikeret gulv) 
 
Stald 1.1.2 / 1.1.4 
Disse stalde er dybstrøelsesstalde til hhv. goldkøer / køer, der skal kælve samt til små-
kalve. Der er ikke BAT byggeblade for disse dyretyper. Dybstrøelse har en forholdsvis lav 
ammoniakfordampning, såfremt det sikres, at overfladen altid holdes tør. Der er derfor 
stillet vilkår om dette. Det vurderes derfor, at dette staldafsnit lever op til kommunens 
krav til BAT niveau for dyretyperne.  
 
Stald 1.1.3 
I denne eksisterende kostald med spaltegulv etableres spalteskrabere. Der er fravalgt 
hhv. forsuringsanlæg og præfabrikeret gulv, jf. nedenstående redegørelse. 
 
Stald 1.1.5 
Den nye stald etableres med staldtype, hvortil der er udarbejdet BAT-blad. Den nye stald 
lever op til nuværende BAT niveau (ammoniakemission på 4 %).   
 
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi 
Aabenraa kommune stiller krav om, at ammoniakemissionen som udgangspunkt skal 
reduceres til det niveau, der kan opnås ved at anvende præfabrikerede drænede gulve.  
 
I ansøgt nybygget stald på Korupvej 10, er der valgt en gulvtype med en ammoniakfor-
dampning tilsvarende præfabrikeret gulv, og der er derfor ikke udarbejdet miljøøkonomi-
ske og driftsøkonomiske beregninger for denne stald, men kun for den gamle eksisteren-
de kostald. I den eksisterende stald reduceres antallet af malkekøer i nu situationen fra 
102 malkekøer til 70 malkekøer. I beregningerne indgår kun de 70 køer. 
 
Dette er således udgangspunktet for at vurdere, om omkostningen ved en given teknik 
er proportional med den opnåelige miljømæssige gevinst.  
 
Eksisterende stald: 
Ombygning af den eksisterende spaltestald (kanaler, bagskyl eller ringkanal) til et præ-
fabrikeret gulv vil koste 161 kr. pr. reduceret kg N og de øgede driftsomkostning pr. års-
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ko vil være 882,- kr. Dette vurderes således ikke at være proportionalt i ombygning af 
eksisterende stald. 
  
Efterfølgende er der beregnet på omkostning ved etablering af et forsuringsanlæg. Dette 
vil koste 188 kr. pr. reduceret kg N og de øgede driftsomkostning pr. årsko vil være 
1.047 kr. 
 
Endelig er der udført beregninger for miljøomkostningerne ved at etablere spalteskrabere 
på det eksisterende spaltegulv. Disse beregninger viser, at denne løsning vil koste 115 
kr. pr. reduceret kg N og de øgede driftsomkostninger pr. årsko vil være 252 kr.  
 
Det vurderes således, at ingen af de tre undersøgte muligheder kan betragtes som væ-
rende BAT i den eksisterende stald, da omkostningerne ikke står i rimeligt forhold til mil-
jøgevinsten – løsningerne er ikke proportionale. Det er dog valgt, at installere automatisk 
skrabning i den eksisterende stald af hensyn til at kunne overholde/opfylde det generelle 
ammoniakreduktionskrav.  
 
Det ansøgte projekt fastholdes således med 70 malkekøer på spaltestald, hvor der redu-
ceres 495 kg N i NH3 vha. skrabning, så det samlet giver et tab fra stalden på 603 kg N 
fremover. Beregninger fremgår af bilag 1.7. 
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med ovennævnte til- og fravalg er taget de nød-
vendige forholdsregler under indtryk af økonomisk proportionalitet. Kommunen vurderer, 
at der med det ansøgte projekt er valgt et BAT niveau, som nedbringer den samlede mil-
jømæssige belastning på omgivelserne tilstrækkeligt.   
 
Kommunen vurderer derfor, at der for det ansøgte projekt, i tilstrækkeligt omfang er 
redegjort for kompensation for fravalget af BAT.  

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Staldanlæggene i ansøgt drift ventileres udelukkende naturligt. De 2 kostalde er åbne i 
kip, og siderne er delvist åbne og beklædt med gardiner, som automatisk kan rulle op og 
ned afhængig af vejrforhold.  
Det planlægges at staldbyggeriet udstyres med en ”Proficover tagløsning”. Løsningen er 
ideel til malkekvæg i løsdrift. Køerne er godt beskyttede, men får masser af frisk luft, og 
den hvide tagfolie giver optimale lysforhold. Den kraftige tagfolie er behandlet med to 
gange overfladebehandling, en gang nedre lak samt svampeforebyggende midler. 
Den åbne tagrygs vingekonstruktion giver en meget effektiv ventilation, som fjerner 
ammoniakdampe og skaffer store mængder frisk luft til dyrene. Med den gode udnyttelse 
af dagslyset kan der opnås betydelige besparelser på el-forbruget. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at naturlig ventilation er BAT. Det er energibesparende og 
man undgår støjgener. Denne form for ventilation anses for den bedst mulige for dyre-
velfærd og minimering af lugtgener og der stilles derfor ikke yderligere vilkår. 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Foder til kvæg består af ca. 54 % hjemmeavlet grovfoder, hovedsageligt majs og græs, 
samt indkøbt tilskudsfoder i form af færdigblandinger alene eller i kombination med for-
skellige råvarer som f.eks. sojaskrå, rapsprodukter, korn, roepiller m.m. Foderplanen 
afstemmes med en mineralblanding for at tilgodese kreaturernes behov for næringsstof-
fer. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de nuværende og planlagte håndtering af foder 
ikke sker en væsentlige øget påvirkning af omgivelserne. Foderstofferne er de samme 
som i nudrift, det er blot mængder der er øget. 

5.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der til svarer 
referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion.  
 
Fodersammensætningen afstemmes i forhold til dyrenes biologiske behov (kalv, kvie, 
malkende ko, goldko, slagteko og evt. slagtekalv). For at opnå så præcis en næringsstof-
sammensætning som muligt, udtages der analyser af grovfoderet, som ligger til grund 
for sammensætning af det indkøbte foder. Optimeringen af foderplanen sker bl.a. på pro-
tein, så overforsyning såvel som underforsyning undgås. Overforsyning med protein 
medfører en belastning på miljøet, men det overbelaster også koen. 
 
På mineralsiden kan der ud fra bedriftens aktuelle grovfoderanalyser af mineralstofpro-
ducenten udarbejdes specielt sammensatte mineralblandinger, der opfylder normerne til 
dyrenes behov for alle mikro- og makromineraler, heriblandt fosfor, samt vitaminer. An-
søger er interesseret i, at ovenstående er i orden, da ubalance i foderets sammensætning 
betyder forringelse af foderudnyttelsen og dermed forringelse af det økonomiske udbytte. 
 
Efter udvidelsen er det påtænkt at anvende et hængebanefodringssystem, som automa-
tisk fodrer dyrene. Anlæggene fyldes op med foder 3-4 gange om ugen, hvorefter blan-
ding og udfodring foregår automatisk efter brugerens ønske. Anlægget har mulighed for 
at udfodre små portioner over mange gange, så foderet er mere friskt. Desuden kan den 
individuelle programmering variere fodermængde og sammensætning, så der er mulig-
hed for varieret tildeling af foder i forskellige sektioner. 
 
I forbindelse med udvidelsen indsættes kraftfoderautomater i den nye kostald, hvorved 
koen får en jævn tildeling af kraftfoder i løbet af dagen. Denne behovsstyrede fodring 
giver en bedre foderudnyttelse.   
 
Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fod-
ring. I nudrift er der derfor ikke indtastet oplysninger, hvorved 
www.husdyrgodkendelse.dk beregner på baggrund af normtal. Der indtastes ingen op-
lysninger om foder i ansøgt drift, da der ikke ønskes unødige restriktioner på disse områ-
der.  
 
Vurdering 
At der anvendes de bedste foderblandinger til effektivisering af fodringen og minimering 
af udskillelsen af næringsstoffer anses som BAT. Der er stillet vilkår om at der på bedrif-
ten skal udarbejdes foderplaner for at sikre at der er fokus på fodereffektiviteten, således 
at N og P bedst muligt tilbageholdes samt ved fokus på bedst muligt foderblandinger til 
bedriftens dyrehold. Aabenraa Kommune betragter dette som BAT. 
 
Det er fravalgt at nedsætte råproteinindhold og fosfor i foderblandingerne, idet det kan 
være vanskeligt at holde faste niveauer med så stor en andel hjemmeavlet foder.  
 
Aabenraa Kommune har vurderet, at der med de iværksatte tiltag, indenfor fodring, lever 
projektet optil kravet om BAT.      

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
I den nuværende situation opbevares græs- og majsensilage i plansiloanlægget og i 
markstak, men fremadrettet vil alt ensilage blive opbevaret i plansiloer. Plansiloerne til 
ensilage er indrettet med betonmure, fast bund og afløb til gyllebeholder. Ensilagen hol-
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des endvidere overdækket med plastik og dæk. Der er 3 plansiloer, som måler 8 m i 
bredden, 60 m i længden og 1,5 m i højden, og kan tilsammen rumme ca. 2160 m3. I 
forbindelse med udvidelse af dyreholdet stiger behovet for ensilage og der ønskes at 
etablere et nyt plansiloanlæg nord for eksisterende anlæg. Der vil blive etableret 3 siloer, 
som måler 22 m i bredden, 60 m i længden og 3 m i højden, og kan tilsammen rumme 
ca. 11.880 m3.  
  
Halm opbevares i dag primært i laden. Der kan forekomme støvgener ved indkøring af 
halm. Der ændres dog ikke på dette i forbindelse med udvidelsen. 
 
I nudriften opbevares tilskudsfoder i ensilagesiloerne, herunder fx sojaskrå, rapskager. 
Korn opbevares i foderladen i en silo og det vil også fremadrettet. I forbindelse med op-
førsel af den nye kostald, bygges der en fodercentral i stalden nordlige ende, hvor soja-
skrå, rapskager mm. vil blive opbevaret i 2 nye fodersiloer på 70 m3. I nudriften leveres 
hhv. 5-6 tons sojaskrå og 5 tons rapskager ca. 12 gange årligt samt 24 t korn 3 gange 
årligt og dette forventes at stige til 32 tons sojaskrå og 32 tons rapskager 24 gange år-
ligt samt 24 tons korn 6 gange årligt.   
 
Kraftfoder opbevares i nudriften i en fodersilo ved den eksisterende kostalds sydlige gav-
lende. Fodersiloen er på 20 m2 og vil også anvendes i ansøgt drift. I ansøgt drift vil der 
derforuden opstilles 2 nye fodersiloer uden for den nye kostalds vestlige side. Hver foder-
silo vil kunne rumme 70 m2. I nudriften leveres ca. 11 tons kraftfoder 14 gange årligt og 
dette forventes at stige til 32 tons 24 gange årligt.  
 
Der kan forekomme støv ved aflæsning af fodermidler der leveres i løs vægt, og ligeledes 
kan indblæsning af foder i siloer give anledning til mindre støvgener. Der forventes dog 
ikke nogle gener af denne art udenfor ejendommen. 
 
Der anvendes også melasse i nudriften og dette opbevares i en silo på 8 m2 lige umiddel-
bart vest for det eksisterende ensilageplansiloanlæg. Denne beholder vil formentlig blive 
flyttet over til de nye fodersiloer ved fodercentralen i den nye kostald. Der leveres der ca. 
6 tons melasse 5 gange årligt i nudrift og det stiger til 12 årlige leveringer. 
  
Derudover anvendes mask til fodring. Mask leveres 4 gange årligt a ca. 50 tons pr. leve-
ring i nudriften og opbevares i plansilo. I ansøgt drift forventes der ikke at anvende 
mask.  
 
De øvrige fodermidler, kridt og mineraler osv. opbevares primært i foderladen og i foder-
centralen. Dette leveres i sække på paller eller i bigbags. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer derfor, at indkøbte fodermidler og ensilage opbevares og 
håndteres miljømæssigt forsvarligt uden væsentlig risiko for miljøet. 

5.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
Kalvehytterne tømmes og vaskes ca. 1 gange om måneden og kalvestalden muges også 
ud ca. 1 gang månedligt. Dybstrøelsen lægges på møddingspladsen.  
Kælvningsbokse udmuges ca. ugentligt og dybstrøelsen lægges på møddingspladsen. 
Malkeanlægget rengøres med højtryksrenser efter hver malkning, svarende til 2 gange 
dagligt i ansøgt drift.  
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at renholdelse af staldafsnittene som ovenfor beskrevet er 
tilstrækkeligt for overholdelse af retningslinjerne mht. rengøring. 

5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
  
 Tabel 5 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

El 85.000 kwh 
 Ca. 500.000 

kwh 

Dieselolie 15.300 l  15.300 l 

Benzin  300 l 300 l 

 
Samlet energiforbrug efter udvidelsen er skønnede mængder. Den primære energikilde 
er elektricitet. Der anvendes primært el til malkning, rengøring med højtryksrenser, van-
ding, gyllepumpning, skrabning af gulv, foderhåndtering, belysning og anden teknik, her-
under ventilationsgardin, vandpumper, elpumpe til dieseltank osv. Derudover vil der også 
anvendes el til separation. 
Der anvendes brændstof, herunder benzin og diesel til diverse maskiner. Forbruget heraf 
en forholdsvis lille i nudriften, da det er maskinstation der varetager langt de fleste 
markopgaver.  Der anvendes dog maskiner i forbindelse med dyreholdet, herunder fod-
ring og strøning mm. Der forventes dog ikke en stigning i forbruget af brændstof, selvom 
antallet af køer stiger. Dette skyldes at fodringen vil blive optimeret, da der vil blive in-
stalleret et hængebanesystem.  
 
Forbruget af el og diesel til vanding er meget vejrafhængigt, og svinger derfor meget år 
til år.  
 
Det forventes, at el-forbruget pr. ko stiger en smule efter udvidelsen. Der vil bruges 
mindre el ved malkning og fodring pr. ko med det nye malkesystem og det nye fodrings-
system. Derimod sker der en stigning i forbruget af el pga. separationsanlægget og det 
faste gulv, herunder øget skrabning og pumpning.  
                  
                 Tabel 6 Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter  

Drikkevand inkl. spild 6449 m³ 28.888 m³ 

Vask i stald og malkestald 616 m³ 2763 m³ 

Rengøring af maskiner  10 m³ 10 m³ 

 
Ejendommen forsynes med vand fra fælles vandindvindingsanlæg, Ravsted Vandværk og 
derudover anvendes vand til markvanding fra markboringer. Det forventet forbrug til 
markvanding 49.500 m3. 
 
På ejendommene anvendes vand til drikkevand, vask af malkeanlæg og stald, vask af 
maskiner samt til sanitære faciliteter. Derudover anvendes vand til markvanding og 
mængden heraf varierer meget fra år til år. 
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Der anvendes i alt 5 markboringer til at vande arealerne, hvoraf de to af markboringerne 
hører til ejendommen. Der hører en indvindingstilladelse på hhv. 31.500 og 18.000 m3/år 
på de to boringer, som hører til ejendommen.  
 
Den ene markboring, (nr. 159.1186 jf. Jupiterdatabasen) som er placeret, hvor det er 
planlagt at forlænge eksisterende lade, nedlægges i forbindelse med ansøgte ændringer. 
 
Vurdering 
Ud fra normtal for elforbrug kan det beregnes at det årlige elforbrug til 700 malkekøer 
(9234 kg mælk) pr. årsko vil andrage 551.700 kWh og opdræt ca. 175 kWh/DE hvilket vil 
give 4.900 kWh. Dvs. normtal for projektet er 556.600 kWh. 

Normtal for vandforbruget til det ansøgte dyrehold kan beregnes til 28.168 m3. Beregnet 
som følger: 

• Vandforbrug, pr. 
o Årsko: ca. 100 l drikkevand inkl. vandspild/dag/årsko; ca. 5 m3 vand ren-

gøring/årsko; i alt ca. 40 m3 vand/årsko stor race * 700 årskøer = 28.000 
m3.  

o Opdræt: ca. 6 m3/årsopdræt * ”28 årsopdræt” = 168 m3. 
 
 Kilde: Kurt Mortensen, EnergiMidt, diverse indlæg, Energisparekatalog i landbruget, 2002, Energiguiden.dk, El- 
og vandforbrug – ved malkning med AMS, FarmTest nr. 61 2009, Simulering af fossilt energiforbrug og emissi-
on af drivhusgasser, Kvægbrugets vandbehov, Håndbog i kvæghold 2009 

Aabenraa Kommune vurderer, at det skønnede forbrug ligger i et fornuftigt niveau. Vand-
forbruget ligger over normforbruget, mens elforbruget er mindre end de beregnede 
normtal for det ansøgte dyrehold. 

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
Energi 
Energiforbruget pr. DE er generelt lavt i en kvægbesætning, idet staldene ventileres na-
turligt og ikke opvarmes.  Den naturlige ventilation sikrer et stort luftskifte, hvilket bety-
der, at staldgulvene er forholdsvis tørre og herved sikres en lavere koncentration af am-
moniak og lugt. 
 
Endvidere bruges solen som lyskilde i videst muligt omfang. Det planlægges at staldbyg-
geriet udstyres med en ”Proficover tagløsning”. Løsninger er ideelt til malkekvæg i løs-
drift. Køerne er godt beskyttede, men får masser af frisk luft, og den hvide tagfolie giver 
optimale lysforhold. Den kraftige tagfolie er behandlet med to gange overfladebehand-
ling, en gang nedre lak samt svampeforebyggende midler. Supplerende oplysninger om 
tagløsningen kan ses på: http://www.proficover.com/landbrug.html 
Den åbne tagrygs vingekonstruktion giver en meget effektiv ventilation, som fjerner 
amoniakdampe og skaffer store mængder frisk luft til dyrene. Med den gode udnyttelse 
af dagslyset kan der opnås betydelige besparelser på el-forbruget 
For at spare på energien anvendes ved udskiftning af eksisterende lysstofrør lavenergi-
lysstofrør, og i de nye anlæg vil der ligeledes anvendes lavenergilysstofrør. Desuden an-
vendes automatiseret tænd og sluk af lys i staldene, og der er kun vågelys i kostaldene 
om natten. 
 
Logistikken i forbindelse med fodring er indrettet, så det giver færrest muligt driftstimer, 
hvilket minimerer energiforbruget. I markbruget udføres der så vidt muligt flere arbejds-
opgaver på én gang. 
  
I dag anvendes et varmegenindvindingsanlæg, hvorved varmen fra nedkøling af mælken 
anvendes til opvarmning af vand og opvarmning af stuehuset. Det er ligeledes påtænkt 
at opsætte et lignende anlæg på mælketanke i den kommende malkestald.  
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Vand 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at 
undgå spild og derudover registreres forbrug af vand.    
 
Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Derudover vurderes det dagligt 
om det er nødvendigt at fortsætte markvanding ud fra vejrudsigten samt registreringen 
på nettonedbør samt via rådgivning fra planteavlskonsulenten og planteinfo.dk.  
 
Vask af stald foretages med højtryksrenser. Derudover genanvendes vaskevandet fra 
rengøring af mælketank og malkeanlæg til vask af malkestalden. Der bruges vand til for-
køling af mælken. Vandet opsamles og genbruges til drikkevand til køerne og opvarm-
ning af stuehus. 
 
BAT indenfor kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er noget, der tilsvarer 
referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion. Det må dog anses som BAT at genvinde varme fra mælkekøling 
og at benytte energibesparende anlæg (eldrevet foderanlæg og ny vakuumpumpe). 
 
Vurdering 
Renere teknologi sigter blandt andet på: At minimere forbrug af energi, vand og andre 
råvarer pr. produceret enhed. 
For at forbedre den generelle miljømæssige drift ift. ressourcer er BAT følgende:  

- At man gennemgår bedriften med henblik på besparelse på el-forbrug og andre 
energikilder, evt. sammen med sit energiselskab. Ved jævnlig aflæsning af ener-
gimålere kan man hurtigt danne sig et overblik over energiforbruget og samtidig 
sikre sig mod uforudsete udgifter. Alene ved at forholde sig kritisk til forbruget 
kan man erfaringsmæssig opnå besparelser på op mod 5-10 % af årsforbruget. .  

- At man fører regnskab over forbrug af vand, energi, foder samt kunstgødning, 
samt minimerer forbruget pr. produceret enhed.  

- At vandingssystemet vedligeholdes således, at vandspild undgås 
- At der anvendes energibesparende belysning  
- At opdage og reparere evt. lækager hurtigst muligt. 
- At man til stadighed renholder og vedligeholder anlæg og maskiner således, at de 

altid fungerer optimalt. 
- At man udskifter miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige 
- At gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet. 

 

Det er kommunens opfattelse, at landmanden igennem den beskrevne drift, god land-
mandspraksis og via uddannelse og dygtiggørelse indenfor landbrugsdriften mm. samt 
ved overholdelse af de stillede vilkår om registrering og maksimalt forbrug af energi og 
vand, overholder kravet om BAT. 

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Mængden af rengøringsvand til vask af stalde og drikkevandsspild er skønnet ud fra 
normtal. Spildevandsmængderne kan ses af nedenstående tabel. 
 
Tabel 7 Spildevand 

Spildevandstyper 
m³ /år 
før udvi-
delse 

m³ /år 
efter ud-
videlse 

Afledes til Renseforanstaltning 

Vaskevand fra va-
skeplads 10 m³ 10 m³ Gyllebeholder Ingen 

Regnvand fra va-
skeplads 63 m³ 63 m³ Gyllebeholder Ingen 

Regnvand fra be-
fæstet areal med 
kalvehytter 

- 105 m3 Gyllebeholder Ingen 
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Regnvand mv. fra 
eksisterende ensi-
lagesiloer 

1008 m³ 1008 m³ Gyllebeholder Ingen 

Regnvand mv. fra 
nye ensilagesiloer - 2772 m³ Gyllebeholder Ingen 

Regnvand fra ny 
møddingsplads - 140 m³ Gyllebeholder Ingen 

Sanitært spilde-
vand fra stald 

-  170 m³ Eget anlæg Trixtank og nedsiv-
ningsanlæg 

Sanitært spilde-
vand fra stuehus 

170 m³ 170 m³ Eget anlæg 
Trixtank og nedsiv-
ninganlæg 

Tagvand  1783 m3 7063 m3 
Nedsivning, 
faskine 
 

Ingen 

 Afløbsforholdene fremgår af bilag 1.4.   
 
I alt stiger den årlige spildevandsmængden på ejendommen fra 3.034 m3 til 11.501 m3, 
svarende til en stigning på 8.467 m3.  
 
Som det kan ses af ovenstående tabel ledes overflade vand fra vaske- og møddingsplads, 
ensilagesiloer samt det befæstede areal med kalvehytterne til gyllebeholder. Derudover 
ledes vaskevand fra vask af maskiner til gyllebeholderne. Alt i alt ledes 1.081 m3 spilde-
vand til gyllebeholdere i nudrift og dette stiger til 4.098 m3 i ansøgt drift. Dette spilde-
vand indregnet i kapacitetsberegningen jf. bilag 1.5 
 
Vurdering 
Det er kommunens vurdering, at der er en miljømæssig risiko forbundet med vask af 
maskiner. Der er derfor stillet vilkår om, at vask skal ske på en vaskeplads med afløb til 
gyllebeholder.  
 
Alle afløb fra tagflader ledes til faskiner. Overfladevand fra befæstede arealer, herunder 
ny møddingsplads og ny vaskeplads ledes til gyllebeholder. 
Der vurderes derfor ikke at være afledning fra arealer til vandmiljøet, hvor der er risiko 
for forurening af med rester af foderstoffer, husdyrgødning eller lign. 
  
Der etableres mandskabsfacilitet med toilet i forbindelse med udvidelsen. Tilladelse til 
udledning af evt. sanitært spildevand fra dette er ikke indeholdt i denne godkendelse. 
Der er derfor sat vilkår til, at dette skal søges særskilt ved Aabenraa Kommune. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at spildevandshåndteringen ikke vil medføre gener 
for miljøet. 

5.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Kemikalier og vaskemidler, som anvendes til rengøring og vask af malkeanlægget opbe-
vares i teknikrummet ved malkestalden.  
Nedfældningsmidler og polymer til separationsanlægget opbevares ved anlægget. Der 
opbevares max. 1.000 l ad gangen. 
 
Der opbevares hverken sprøjteudstyr eller pesticider på ejendommen, da det er maskin-
station der varetager marksprøjtningen. 
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Tabel 8 Kemikalier og medicin 
Type Opbevaringssted Maksimalt oplagret mængde 
Pesticider - - 
Gylleseparering (f.eks. 
polymere) 

Ved anlægget Max. 1000l 

Vaskemidler (f.eks. 
vaske-/rengørings-
/desinfektionsmidler)  

Tekniker rum 400 l 

Smøreolie og fedtpro-
dukter 

Maskinhus 1 dunk 

Handelsgødning Maskinhus 6 ton 
Medicin Kontor Max. 5 l 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommunen vurderer, at kemikalier og medicin bliver håndteret på tilfredsstil-
lende vis. Der er stillet vilkår om, at der ikke opbevares og håndteres sprøjtemidler på 
ejendommen, da en maskinstation forestår dette arbejde. 

5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Tabel 9 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. 
 
Nedenstående tabel er en redegørelse for håndtering af affald. Alle mængder er skønne-
de. 
 
Tabel 9 Affald 

Affaldstype 
Opbevarings-
sted 

Mæng-
der 

EAK-kode 

Farligt Affald:    

Spildolie Ingen - 13.02.08 
Olie- og brændstoffiltre Ingen - 16.01.07 
Blyakkumulatorer Ingen - 16.06.01 
Rester af bekæmpelsesmidler Ingen - 20.01.19 

Spraydåser Kontor i stald 
Bygning 16 

1-2 stk. 15.01.10 

Medicinrester 
Kontor i stald 
Bygning 16 

> 1 kg 18.02.08 

Kanyler i særlig beholder 
Kontor i stald 
Bygning 16 150 stk. 18.02.02 

Batterier – alle typer  
Kontor i stald 
Bygning 16 10 stk. 20.01.33 

Andet affald:    

Tom emballage (papir/pap) 
Affaldscontai-
ner 

300 kg 15.01.01 

Lysstofrør og elsparepærer 
Gl. stald (byg-
ning 2)  50 stk. 20.01.21 

Overdækningsplast + tomme 
sække af plast 

Industricontai-
ner 
 

800 l/ uge 15.01.02 
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Jern og metal 
Værksted 
Bygning 3 50 kg 02.01.10 

Tomme olietromler og olietanke Værksted 
Bygning 3 

1 stk. 15 01 04 

Diverse brændbart Affaldscontai-
ner 

500 kg Afhængig af 
indhold 

Tomme medicinglas 
Kontor i stald 
Bygning 16 

20 stk. 15..01.07 

Gamle personvognsdæk fra af-
dækning 

Foderlade/ gl. 
stald 
Bygning 3 og 2 

10 stk. 16.01.03 

Paller 
Foderlade/ gl. 
stald 
Bygning 3 og 2 

24 stk. 15.01.03 

Døde dyr 
Ved den vestlige 
ende af ny kostald - 
bygning 6 (1.1.5) 

70 stk. 02.01.02 

 
Affald skal opbevares og bortskaffes efter Aabenraa Kommunes regulativer.  
 
Ved transport af affald skal transportør (ansøger eller andre) sikre at transporten sker på 
en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at den ikke er til gene eller fare 
for omgivelserne. 
 
Til affald anvendes den alm. dagsrenovation til husholdningsaffald samt diverse brænd-
bart. Derudover anvendes en industricontainer fra Henning Sejer til plasticaffald fra drif-
ten. Andet affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug.  
Industricontaineren er på 400 l og tømmes hver uge i nudriften. Efter udvidelsen forven-
tes containeren at være på 800 l og fortsat tømt ugentligt.  
 
Affald omfatter primært tom emballage fra vaske, skyllemidler, fodermineraler, pattesal-
ve, mælkefiltre, gummihandsker, plasthandsker, vat, papir, pap og plast fra emballage, 
overdækningsplast, lysstofrør, papir, medicinrester, emballage fra medicin og andre me-
dikamenter (ormekur, fluestrips osv.).  
Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug. Rester og andre veterinære midler afleve-
res/medtages af dyrlægen. Kemikalier til brug i stalden opbevares i enten teknikerrum og 
malkestald og tom emballage herfra medtages af leverandør.  
 
Olieskift på maskiner foretages ved serviceeftersyn, hvorfor der ikke er et oplag spildolie 
samt oliefiltre på ejendommen. Derudover findes der stort set ingen maskiner på ejen-
dommen, da det primært er maskinstation der står for markarbejdet.  
Da det er maskinstation der varetager sprøjtning findes der ikke pesticider på ejendom-
men. 
 
Nedenstående tabel er en redegørelse for håndtering af affald. Alle mængder er skønne-
de. 
Selvdøde og aflivede dyr bliver inden afhentning af DAKA opbevaret ved den vestlige 
ende af ny kostald (indtegnet på bilag 1.3 som nr. 22) Her er dyrene placeret skyggefuldt 
og i tilknytning til den pågældende besætning. De døde dyr kan ikke ses fra offentlig vej 
og af naboer. Denne placering tæt op ad Korupvej sikrer, at dyrene er let tilgængelige for 
opsamlingsmateriellet.  
 
De døde dyr er placeret over jordniveau på betonspalter eller en palle på et befæstet 
areal, som er sikret mod ådselædende dyr ved indhegning eller overdækning med kada-
verkappe.   
DAKA afhenter døde dyr hurtigst muligt. Der er ca. 42 døde dyr årligt i nudriften, hvoraf 
halvdelen er spædkalve. Der forventes fremadrettet et markant fald i dødeligheden 
blandt spædkalve, hvorfor stigningen i antallet af døde dyr ikke stiger proportionalt med 
udvidelse i dyreholdet.  Der forventes at være ca. 70 døde dyr årligt i ansøgt drift.  
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at affaldshåndtering ikke vil medføre gener for miljøet.  

5.10 Olie 
Redegørelse 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e), samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 
Der er kun en dieseltank på 1.700 l på ejendommen, som står på fast bund i foderladen. 
Påfyldningen sker tæt ved tanken og på fast bund.  
 
Tabel 10 Olietanke 

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til 
dieselolie 

Aktiv Foderlade 1.700 l 1997 221 90 01 
SB 

600/8
1 

Placeringen af bedriftens olietanke fremgår af bilag 1.4  
 
Der opbevares max. 200l olie på ejendommen i værkstedet i foderladen i ansøgt drift. I 
nudriften opbevares olie i laden, som ønskes omdannet til kalvestald. Der er ingen spild-
olie på ejendommen, da olieskift på maskiner sker ved serviceeftersyn. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af olieprodukter er i orden, og at der ikke 
er risiko for forurening af jord, kloak, overfladevand og grundvand idet tanken er placeret 
indendørs på fast bund.  

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Generelt er anlæggene og arbejdsgangene tilrettelagt bl.a. med henblik på at minimere 
risiko for uheld og udslip af gylle og kemikalier. Det planlagte byggeri tilstræbes at give 
så få gener som muligt for besætningen og den daglige drift. 
 
Der vil blive udarbejdet beredskabsplan så forholdsregler i forbindelse med rørbrud, 
uheld med gylle, brand mv. er beskrevet. Anlægget efterses dagligt for utætheder mv., 
og der foretages service på anlæggene løbende efter behov. Derudover er der påtænkt at 
lave en APV (arbejdsplads vurdering), som bl.a. indeholder instruktion i anvendelse af 
værnemidler, sikkerhedsudstyr og teknik på ejendommen, som gennemgås og under-
skrives af ansatte på ejendomme ved ansættelsen. Dette materiale opbevares i en map-
pe på kontoret i stalden, så alle medarbejderne har adgang i denne. 
 
Gylle 
Der er dog altid en lille risiko for gylleudslip i forbindelse med udkørsel og pumpning af 
gylle og væskefraktionen fra stald, separationsanlæg og lager.  
 
Der er ingen pumpe på beholderne og indløbene er dykket. Pumpning af gylle fra fortan-
ke til gyllebeholder sker både ved elektrisk pumpe og under opsyn. Pumpning af væske-
fraktionen fra separationsanlæg sker ligeledes med elektrisk pumpe. Det tjekkes løben-
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de, om der er plads i beholderne. Der er et luftindtag på ind og afløbsrøret på gyllebehol-
dere, som forhindrer tilbageløb.  
 
Udkørsel af gylle/væskefraktion foregår med en pumpefunktion på gyllevognen, som er 
traktordreven. Der er flyder på gyllevognen, hvilket forhindrer overløb og minimere risi-
koen for udslip. Desuden styres pumpen fra førerhuset i traktoren, hvilket bevirker at der 
vil være en person tilstede som holder øje med pumpningen. 
 
Det er maskinstation der står for udkørsel og omladning af gyllen, så de vil være til stede 
til at minimere skadens omfang, såfremt der sker en skade. Ved evt. uheld vil der tilkal-
des hjælp hos kommunes beredskab.  
 
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 gyllen 
i dag løbe ud på jorden/markerne. Herfra er der risiko for at gyllen løber til et vandmiljø, 
men da der er ca. 300 m til nærmest sø eller vandløb og terrænet er meget fladt vurde-
res der at være en meget lille risiko for gylleudslip til vandmiljøet. Det vurderes endvide-
re, at der er ekstrem lille sandsynlighed for at gyllebeholderen bryder sammen eller går 
itu. Gyllebeholderne er desuden omfattet af tiårsbeholderkontrolordningen og eventuelle 
fejl og mangler udbedres løbende. 
 
Det kan selvfølgelig ikke garanteres, at der ikke kan ske uheld, såsom en gyllevogn væl-
ter 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 
gylle øjeblikkeligt blive iværksat og beredskabet tilkaldt. Det vurderes ligeledes at af-
standen til potentielle vandmiljøer er så stor, at der ville kunne nås at iværksatte det 
nødvendige beredskab. 
 
Når rørføring med gylle skal til- og frakobles, gøres dette på forsvarlig vis. Tilkobling af 
rør til de nye beholdere samt separationsanlæg m.m. vil blive foretaget af autoriseret 
montør.  
 
El 
Der kan ligeledes ske strømforstyrrelser/svigt i den daglige drift, og til dette vil der i for-
bindelse med udvidelsen anskaffes et nødstrømsanlæg. Derved opstår der ikke risici for, 
at gyllepumpen ikke kan igangsættes og køerne ikke kan malkes.  
 
Vand 
I den daglige drift kan der være risiko for, at vandrør sprænger og ved sådanne uheld 
afbrydes vandforsyningen på hovedhanen. 
For at undgå frostsprængning af vandrør, er der etableret cirkulation på vandrørene ind i 
staldene.  
 
Olie 
Olie opbevares i lukkede tromler på fast bund i laden og dieseltanken står ligeledes på 
fast bund i laden. Der opbevares sugende materiale i nærheden til at opsuge evt. mindre 
spild. 
 
Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabs-
planen. 
 
Såfremt der mod forventning skulle ske driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening 
af miljøet, er der pligt til straks at anmelde dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterføl-
gende straks at underrette tilsynsmyndigheden, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76.  
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Vurdering 
En væsentlig risikofaktor er uheld i forbindelse med overpumpning af gylle. Kommunen 
vurderer, at der er taget tilstrækkeligt initiativer til at minimere risiko idet såvel eksiste-
rende som nye gyllebeholder ikke er forsynet med automatisk pumpning eller faste over-
pumpningsrør. 
Det er derfor vurderet, at risikoen for utilsigtet start af pumper således, at der pumpes 
gylle udenfor tanken er minimal. Ligesom overpumpningen sker under opsyn. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de beskrevne procedurer et taget de nødven-
dige forhåndsregler for at imødegå evt. uheld. 

5.11.2 BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
Det er BAT at udarbejde en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal som udgangspunkt 
følge Skov - og Naturstyrelsens skabelon.  
 
Vurdering 
Udover at være BAT i henhold til BREF, så er det Aabenraa Kommunes vurdering, at en 
beredskabsplan er en stor hjælp for landmanden, idet udarbejdelsen af planen gør, at 
landmanden får vurderet og gennemtænkt forskellige former for procedurer ved diverse 
uheld således at evt. skader ved uheld kan minimeres. Der er derfor sat vilkår om at der 
skal udarbejdes en beredskabsplan, hvis en sådan ikke allerede forefindes. 
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6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
 
Der produceres både gylle og fast husdyrgødning på ejendommen.  
 
I ansøgt drift produceres 14.873 ton gylle og 310 ton dybstrøelse. 
 
Opbevaring af dybstrøelse fra små kalve 0-6 mdr. sker på ny møddingplads med afløb til 
gyllebeholder.  
Dybstrøelse fra goldkøer, kælvningsafdeling og sygebokse udmuges ca. hvert halve år. 
Denne dybstrøelse opbevares i overdækket markstak med mindre dybstrøelsen udbrin-
ges direkte på marken uden forudgående oplag. 
 
I www.Husdyrgodkendelse er der under andel for direkte udbringning af dybstrøelse ind-
tastet 65 % som er normen for kvæg. Procentandelen er dog ikke et udtryk for den fakti-
ske håndtering af dybstrøelsen som i virkeligheden nok vil være lidt højere. Se mere her-
om under afsnittene om Gødningsopbevaringsanlæg og Bedst anvendelige opbevarings-
teknologi. 
 
Udover den mængde husdyrgødning der produceres på ejendommen modtages der hus-
dyrgødning fra tilhørende bedrift på Grenvej 3, Klovtoft, 6230 Rødekro svarende til 136,5 
DE. 
 
Alt gyllen som produceres i den ansøgte drift bliver separeret samt den mængde gylle, 
der modtages fra Grenvej 3. Den producerede dybstrøelse separeres ikke.  
 
Der afsættes 59,5 DE til aftalearealer - 49,5 DE forarbejdet husdyrgødning/væskefraktion 
(Broløkkevej 11) og 10 DE dybstrøelse (Højvangsvej 6) 
 
Tabel 11 Produceret husdyrgødning 

Dyretype Gødningstype 

Mængde 

 Efter 

Flydende Fast 

690 Køer Flydende 14.711 m3  

10 Køer Dybstrøelse  154 t 

25 Kælvekvier Flydende 162 m3  

3 Kælvekvier Dybstrøelse  17 t 

168 Småkalve Dybstrøelse  317 t 

350 Tyrekalve Dybstrøelse  15 t 

Sum  14.873 m3 503 t 

Mængder og typer af husdyrgødning fremgår af bilag 1.5 (Kapacitetsberegning) 
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6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Tabel 12 Produceret husdyrgødning 
Dyr Antal Ton pr dyr Mængde i ton 
Malkekøer 690 21,32 14.711 
Kvier 25 6,48 162 
Ekstra vand   4098 
Gylle modtaget fra 
Grenvej 3 

  1985 

Fradrag for fiberdelen 
(ca. 19 % af rågyl-
len)* 

  - 3203 

I alt pr år   17.753 
I alt pr måned   1479 
I alt 9 måneder   13.314 
Opbevaringskapacitet 
i måneder   10,7 mdr. 

Da der anvendes sand i sengene er det fravalgt at overdække de nye tanke. Der vil blive 
opsat et sandfang i forbindelse med separationsanlægget, hvilket medfører at 90 % af 
sandet kan genbruges.  
 
Tabel 13 Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-
anlæg 

Fabrikat 
Opført 

år 
Over-

dækning 
% 
før 

% 
efter 

Gyllebeholder 
(1.1.6) 

1200 
Ingen 
fast 

pumpe 
Lundsby 1987 Naturligt 

Flydelag 
32,4 8,1 

Gyllebeholder 
(1.1.7) 2500 

Ingen 
fast 

pumpe 
Lundsby 2004 

Naturligt 
Flydelag 67,6 16,9 

Ny Gyllebeholder 
(1.1.8) 5000 

Ingen 
fast 

pumpe 

Ikke 
fastlagt  

Naturligt 
Flydelag  33,8 

Ny Gyllebeholder 
(1.1.9) 5000 

Ingen 
fast 

pumpe 

Ikke 
fastlagt  

Naturligt 
Flydelag  33,8 

Gyllebeholder - 
Grenvej 3 1100 

Ingen 
fast 

pumpe 
- 2005 

Naturligt 
Flydelag - 7,4 

Eksisterende ka-
naler på Grenvej 
3 

700 - - - -   

Eksisterende ka-
naler 

300 - - - -   

Kanaler under ny 
stald 

Ca. 100 - - - -   

I alt 15.900     100 100 
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Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.5 
 
Seneste beholder kontrol for de eksisterende beholdere er udført i 2008 
Der skal foretages daglige tjek og løbende service af gyllebeholderne efter behov.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen med ovennævnte redegørelse opfylder 
kravet til opbevaring af flydende husdyrgødning jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens reg-
ler. 

6.2.2 BAT opbevaring af husdyrgødning 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og gødningsopbevaring så må BAT inden for kvægbrug kunne sam-
menlignes med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT er ifølge referencedo-
kumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svinepro-
duktion (BREF): 
 

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

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

- beholderens bund og vægge skal være tætte og beskyttet mod tæring 
- der skal være dobbelte ventiler ved alle ventiludgange fra lageret 
- gyllen røres kun lige før tømning af beholderen 
- beholderen skal dækkes ved fast låg, tag eller telt - eller der skal være flydelag, 

som fx snittet halm, naturlig udtørringsskorpe, leca eller flydedug 
 
Ansøger oplyser, at alle gyllebeholdere lever op til disse krav.  
 
Gyllen er konstant overdækket med et tæt og stabilt flydelag. Flydelaget kontrolleres 
jævnligt, hvilket sikrer at der altid er minimal emission af ammoniak. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med opbevaring i gyllebeholderne som beskrevet, vur-
deres det, at der anvendes BAT. 

6.3 Drift af gylleseparationsanlæg   
Redegørelse 
I det ansøgte anlæg foretages separation af gyllen i en væskefraktion, som opbevares og 
anvendes som gødning som forudsat i ansøgningen i www.husdyrgodkendelse.dk, samt i 
en fiberfraktion. Fiberfraktionen fraføres ejendommen. Fiberen vil blive opbevaret i en 
lukket container, på en fast betonplads ved den eksisterende gyllebeholder. Det er såle-
des formålet at nedsætte harmoniarealet på bedriften. 
 
Ansøger forventer at separationsanlægget vil blive leveret af AL-2 Teknik A/S, eller til-
svarende anlæg af samme type.  
 
Der anvendes følgende fældningsmidler og polymer:  
Jernklorid, der består af 40 % jernklorid og saltsyre i en ikke afmærkningspligtig koncen-
tration. Dvs. der er risiko for irritation ved hud- og øjenkontakt, og lokale pH sænkninger 
ved store udslip ved vandmiljøer (se vedlagte sikkerhedsdatablad). 
 
Praestol® K 133 L bestående af 10 % Copolymer, 30 % C16-alkan og 3 % fedtalkoholpo-
lyglycolether. Dvs. at stoffet er mærket som sundhedsskadeligt, lokalirriterende og miljø-
farligt (se vedlagte sikkerhedsdatablad). 
 
Selve separationsanlægget opstilles i en bygning (Forventet størrelse: ca. 130 m2 og ca. 
4 m høj). Bygningen vil blive placeret lige nord for den nye stald (bygning 9). 
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Rørforbindelser for gylle fra gyllebeholder til separationsanlægget og videre til gylletan-
ken graves ned. De endelige placeringer af rør, ledninger osv. er endnu ikke fastlagt.  
Containere til fiberfraktion placeres på fast betonplads med afløb til gyllebeholder. 
 
Med en månedlig gylleproduktion på omkring 1479 m3 vil anlægget skulle køre 185 timer 
om måneden (anlæggets kapacitet varierer fra 5-8 m3/time afhængig af tørstofprocenten 
i gyllen). Det forventes, at anlægget vil køre 5-6 dage om ugen indenfor normal arbejds-
tid, og aldrig i weekenden.  Anlægget kører i automatisk drift og kan derfor være i drift 
alle døgnets timer året rundt. Der forventes en samlet årlig driftstid på maksimalt ca. 
2.500 timer. 
 
Al gyllen som produceres i den ansøgte drift bliver separeret samt størstedelen af den 
mængde gylle, der modtages fra Grenvej 3 (91 DE ud af 136,5 DE). Den producerede 
dybstrøelsen separeres ikke.  
 
Processen er forholdsvis kort og simpel, idet der ikke er noget forbrændingsanlæg til-
knyttet: 
 
Trin 1: 
Gyllen pumpes fra virksomhedens stalde til forbeholder på 600 m³. 
 
Trin 2: 
Separation af gylle i en flydende fraktion (rejectvand/gødningsvand) og en fast fraktion 
(fiber). Gødningsvandet ledes til gylletankene med efterfølgende udbringning i henhold til 
regler for opbevaring og anvendelse af husdyrgødning. Fiberfraktionen transporteres ved 
hjælp af en snegl eller anden transportør direkte over i den dertil beregnede container. 
 
Ca. 10 % af rågyllen frasepareres i en fiberfraktion, som indeholder ca. 40 % af rågyllens 
N-indhold og 68 % af fosforen. Det er især det organisk bundne kvælstof der separeres 
fra – organisk bundet kvælstof er langsomt optageligt for planterne og giver anledning til 
den største del af kvælstofudvaskningen. 
91 % af rågyllen bliver til en tynd, klar væskefraktion, der ikke bundfældes. Denne inde-
holder hovedsageligt kvælstof på ammoniumform, som bindes i jorden og er letoptage-
ligt.  
 
I beregningerne i ansøgningssystemet er det forudsat, at fiberfraktionen indeholder 40 % 
af rågyllens kvælstof og 68 % af fosformængden. Væskefraktionen indeholder således 60 
% af gyllens kvælstof og 32 % af gyllens fosfor. 
 
Væskefraktionen fra separationen afsættes på arealerne, mens fibrene afsættes udenfor 
bedriften. 
 
Tabel 14: Separation 
N og P Mængde/kg DE Handling 
Produceret kg N i 
gylle, Korupvej 10 

89.469,64 
936,31 

Produceres på ejen-
dommen Produceret kg P i 

gylle, Korupvej 10 
14.649,76  

Modtaget kg N, 
Grenvej 3  9100 

91,00 Tilført ejendommen  
Modtaget kg P, 
Grenvej 3 1.638 

Afsat kg N i gylle, 
Korupvej 10 

89.469,64 
936,31 

Afsættes til separati-
onsanlæg Afsat kg P i gylle, 

Korupvej 10 
14.649,76 

Afsat kg N i gylle, 
Grenvej 3 

9.100 
91,00 

Afsættes til separati-
onsanlæg 

Afsat kg P i gylle, 1.638 
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Grenvej 3 
Andel af kg N i fiber 
(40 %), Korupvej 10 

35.787,86 
374,5 Fjernes med fiber 

Andel af kg P i fiber 
(68 %), Korupvej 10 

9.962 

Andel af kg N i fiber 
(40 %), Grenvej 3 3.640 

36,4 Fjernes med fiber 
Andel af kg P i fiber 
(68 %), Grenvej 3 1.114 

Andel af kg N i væ-
skefraktion (60 %), 
Korupvej 10 

53.681,78 

561,81 
Tilbageføres til ejen-
dommen og køres ud 
som væskefraktion Andel af kg P i væ-

skefraktion (32 %), 
Korupvej 10 

4.688 

Andel af kg N i væ-
skefraktion (50 %), 
Grenvej 3 

5.460 

54,6 
Tilbageføres til ejen-
dommen og køres ud 
som væskefraktion Andel af kg P i væ-

skefraktion (32 %), 
Grenvej 3 

524 

 
Jf. IT-ansøgningen produceres der gylle svarende til 936,31 DE og derudover modtages 
der 91 DE fra Grenvej 3, 6320 Rødekro, som ligeledes separeres. Efter separationen er 
der 561,81 DE væskefraktion fra egen produktion af husdyrgødning samt 54,6 DE væ-
skefraktion fra husdyrgødningen modtaget fra Grenvej 3. Der afsættes 49,5 DE væske-
fraktion til gylleaftale, tilbage til udbringning på egne/forpagtede arealer er 566,91 DE. 
 
Udbringningen på arealerne vurderes i afsnit 8.4. 
 
Vurdering 
Regler om opbevaring af og overdækning af tørstoffraktioner (fast husdyrgødning) fore-
findes i husdyrgødningsbekendtgørelsen (teknologiudredning fra MST ” Separering af 
gylle med kemisk ældning, Ge.La.04.c) Det er ikke lovligt at opbevare fiberfraktionen i 
markstak (Teknologiudredning fra MST ”Overdækning af fiberfaktionen fra separeret gyl-
le, Ge.La.02). 
 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra ovennævnte redegørelse, og med de stillede vilkår 
om driften i forbindelse med gylleseparering at der er taget de nødvendige forholdsregler 
i forbindelse med eventuelle miljømæssige risici og konsekvenser forbundet med gyllese-
parering. 

6.4 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
Redegørelse 
Der produceres ca. 310 ton dybstrøelse fra goldkøer, kælvekvier og kalve. 
 
BAT for opbevaring af halm/gødning fra kalvehytter og dybstrøelsesbokse må anses at 
være opbevaring på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder og overdækning med 
plast eller lignende, så ammoniakfordampning minimeres.  
 
Halm og fast gødning fra kælvningsbokse og småkalve (0-6mdr.)bliver opbevaret på-
møddingplads. Der strøs med rigelig halm så tørstofprocenten er på mindst 30 %. Fast 
gødning oplagres på fast plads med afløb til gyllebeholder. Møddingpladsen tømmes 1-2 
gange om året for udbringning. Gødning fra de helt små kalve tilføres dagligt til mød-
dingplads sammen med foderrester. 
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Når dybstrøelsen er kompostlignende, har et tørstof på minimum 30 % og ikke giver an-
ledning til udsivning, kan gødningen opbevares i markstak, som overdækkes med plast 
eller lignende. 
 
Med opbevaring på møddingplads og i markstak som beskrevet, vurderes det, at der an-
vendes BAT. 
 
Tabel 15 Opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Anlæg 
Kapaci-
tet i m³ 

Afløb til 
Opførel-

sesår 

Over-
dæk-
ning 

%   
før 

% 
efter 

Gl. Møddingsplads 
-tages ud af drift 
(1.1.10) 

 -  - 50 0 

Ny møddingsplads 

(1.1.11) 
   Ja 0 75 

Markstak (1.1.12)    Ja 50 25 

Fibercontainer 30-40 Gyllebeholder - - 0 - 

I alt     100 100 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med håndtering af dybstrøelse som beskrevet, at der er 
sikret en miljømæssig korrekt opbevaring af husdyrgødningen. Det er endvidere vurderet 
at der med ovenstående beskrivelse af opbevaringen af fast husdyrgødning anvendes 
BAT. Der er sat vilkår til placering af markstak og ensilagestak.  

6.5 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der anvendes ikke anden organisk gødning f.eks. spildevandsslam på ejendommen. Der 
er tale om et kvægbrug med malkekvæg og opdræt, der fuldt ud anvender egen husdyr-
gødning. 

6.6 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og gødningsopbevaring, må BAT inden for kvægbrug kunne sammen-
lignes med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT for udbringningsteknik er 
beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv 
fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag.  
 
En del af disse tiltag er dækket af Husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om 
jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (regler for udbringningstidspunk-
ter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder på weekend- og helligdage), udbring-
ningsmetoder (f.eks. ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle), krav om nedfældning på 
visse arealer tæt på sårbar natur, krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i 
planter, krav om nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer inden for 
6 timer, krav om maksimale mængder husdyrgødning pr. ha, krav til efterafgrøder), 
hvorfor det er et lovkrav at følge dem.  
 
Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af 
gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jord-
bundstype, sædskifte, vanding og planternes udbytte.  
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Det er maskinstation der står for udbringningen af husdyrgødning. Der vil forekomme 
ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget 
afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Alt flydende husdyr-
gødning nedfældes, hvorved ammoniakfordampning og lugtgener mindskes pga. mindre 
fordampning og hurtigere optagelse i planterne.  
 
Da kvæggyllen separeres vil langt størstedelen af dyreenhederne som udbringes være 
væskefraktionen fra separationen. Udnyttelsen af kvælstoffet ligger på 85 % mod kun 70 
% udnyttelse i alm. kvæggylle og herved må det forventes at være et mindre tab af 
kvælstof.  
 
Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der er 
ingen stærkt hældende arealer, og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløbe-
ne, hvor der er krav om dette. 
 
Udbringning af husdyrgødning sker kun på hverdage og aldrig op til store fester (for så 
vidt, at der er kendskab hertil). 

6.6.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og udbringningsteknik så må BAT inden for kvægbrug kunne sam-
menlignes med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT for udbringningsteknik 
er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik der vedrører intensiv 
fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En del af disse tiltag er dækket 
af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af 
gødning og om plantedække, hvorfor det er et lovkrav at følge dem. Fx: 
 
- regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder på 
weekend- og helligdage) 

- udbringningsmetoder (fx ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle), 
- krav om nedfældning på visse arealer tæt på sårbar natur, 
- krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i planter, 
- krav om nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer inden for 6 timer, 
- krav om maksimale mængder husdyrgødning pr. ha, og 
- krav til efterafgrøder. 
 
Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af 
gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jord-
bundstype, sædskifte, vanding og planternes udbytte.  
 
Det er maskinstation der står for at køre husdyrgødningen ud, og det tilstræbes, at det 
udbringes, hvor udnyttelsen af kvælstoffet er mest optimal. Der bliver ikke udbragt hus-
dyrgødning i højt solskin, eller forud for varslet kraftig nedbør, for at minimere kvælstof-
tabet.  
 
Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossent eller snedækket areal. Der er 
ingen stærkt hældende arealer, og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløbe-
ne. 
 
Da gyllen enten nedfældes eller udlægges med slangeudlægger, må kvælstoffet fra hus-
dyrproduktionen udnyttes bedst muligt og den anvendte udbringningsteknik lever derfor 
op til BAT på den pågældende ejendom. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med den beskrevne teknik og de stillede vilkår, anven-
des der BAT for håndtering af husdyrgødning. 
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

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

 
 
* De tomme felter i tabellen betyder, at geneafstanden er større end 1,2 x geneafstanden og er 
ikke opgivet i tabellen fra ansøgningsskemaet. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle geneafstande til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt. 
 
Nærmeste byzone er Ravsted, som ligger ca. 3 km sydvest for Korupvej 10. Nærmeste 
samlede bebyggelse er landsbyen Korup, som ligger ca. 700 m nord for Korupvej 10.  
 
Nærmeste nabo (ikke landbrugspligt og ikke ejet af ansøger), hvortil der stilles afstands-
krav i forhold til lugt, er Korupvej 8.  
 
Korupvej 8 ligger ca. 187 meter fra ny kostald/malkestald, og ca. 55 m fra ny gyllebe-
holder og 100 m fra eksisterende stalde med ændringer/udvidelser.  
 
Den beregnede korrigerede geneafstand, for lugt er 55 meter. Den vægtede gennem-
snitsafstand er beregnet til 114m. 
 
Den korrigerede geneafstand er geneafstanden, hvor der er korrigeret for bl.a. vindret-
ning, udegående dyr og kumulation fra andre husdyrbrug > 75 DE. Den indeholder desu-
den en korrektion baseret på en bortscreening af staldafsnit, som er placeret længere 
væk end 1,2 gange geneafstanden. 
 
Den vægtede gennemsnitsafstand er en beskrivelse af den reelle afstand mellem staldaf-
snittene og omboende. Den vægtede gennemsnitsafstand beregnes kun for de staldaf-
snit, som ikke er bortscreenet ved at ligge længere væk end 1,2 gange geneafstanden. 
  
Anlægget er beliggende længere væk end 300 m til samlet bebyggelse og byzone. Inden-
for en afstand af 100 m fra Korupvej 8 ligger der ingen andre ejendomme med husdyr-
brug med et husdyrhold større end 75 dyreenheder. 
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Der er således ingen kumulation med andre ejendomme med et husdyrhold større end 75 
dyreenheder. 
 
Anlæg  
De største kilder til lugtforurening er dels selve dyreholdet og dels ensilagen. Krav til lugt 
fra dyreholdet er ifølge beregningerne i www.husdyrgodkendelse.dk opfyldt og det for-
ventes derfor ikke at skabe problemer.  
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Der vil derudover kunne forekomme lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. 
Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Dog vil dis-
se gener mindskes efter udvidelsen, da lugt og emissioner (f.eks. af ammoniak) ved op-
bevaring og udbringning af husdyrgødning reduceres eller fjernes helt ved separering.  
 
Markstakke af ensilage og kompost  
Ensilagen kan specielt i forbindelse med håndteringen give anledning til lugt. Ensilage-
stakkene holdes tildækket med plastik. Der vil være mindre lugtgener i forbindelse med 
udfodring. Pga. afstanden til naboer fra plansiloerne, skønnes det, at der ingen proble-
mer er med lugt fra ensilagen.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at godkendelsen ikke vil medføre uacceptable lugtgener 
for naboejendomme, da nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, samlet bebyggelse 
og byzone ligger udenfor den beregnede geneafstand. Det vurderes derfor, at ejendom-
mens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende for et landbrug af denne størrelse. Dog fast-
sættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller så-
fremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af for-
skellige lugtkilder og/eller behandling af staldlugtemissionen, således at lugten uden for 
ejendommen formindskes.  

7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Der vil på ejendommen blive foretaget en effektiv fluebekæmpelse som minimum er i 
overensstemmelse med retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium. 
Der holdes generelt rent og ryddeligt omkring anlæggene. Det tilstræbes at fjerne foder-
rester fra plansilo, foderborde, krybber osv. Foder og gødningsrester lægges på mød-
dingsplads. Gulve og gangarealer holdes rengjorte. Tom emballage og andet affald bort-
skaffes jævnligt, og døde dyr søges afhentet hurtigst muligt.  
 
I varme perioder vil fluer kunne forekomme. Klækning af fluelarver er temperaturafhæn-
gig og sker især i gødningsmåtten hos småkalve samt i efterladte foderrester. Bekæm-
pelse af fluer sker ved hyppig udmugning hos småkalve i sommerperioden og ved god 
renholdelse omkring foderbord og foderlager. Derudover sprøjtes eller udvandes der gift 
efter behov.  
 
Ejendommen er tilmeldt kommunal rottebekæmpelse og derudover er der indgået en 
aftale med Mortalin. Der holdes endvidere ryddeligt omkring og i bygninger. Evt. foder-
spild og halm m.v. fjernes dagligt, så risikoen for tilhold af rotter minimeres. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er i tilfredsstillen-
de.  
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7.3 Transport  
Redegørelse 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 1000 
til 3000 årligt.  
 
Der vil ikke foregå transport gennem større byer, dog er der transport gennem landsby-
erne Korup, Foverup og Klovtoft - gylleudbringning søges begrænset til tidsrummet kl. 07 
til 17 på hverdage. 
 
Tabel 17 Transporter 

Transporter 

Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  

 

An-
tal/ 

år 

Kapaci-
tet pr. 
trans-
port 

Transport-
middel 

An-
tal/ 

år 

Kapaci-
tet pr. 
trans-
port 

Transport-
middel 

Kraftfoder 14 12 T lastbil 24 30 T lastbil 

Proteinfoder 36 6 T lastbil 66 30 T lastbil 

Kemikalier 9 200 l lastbil 12 400 l lastbil 

Fyringsolie/ 

brændstof 
9 1700 l lastbil 12 1700 l lastbil 

Afhentning af 
mælk 

183 20.000 l lastbil 336 40.000 l lastbil 

Flytning af 
kalve + 
kælvningskvi-
er 

26 2 stk. traktor 52 4 stk. traktor 

Afhentning af 
døde dyr  

42 500 kg lastbil 70 1000 kg lastbil 

Afhentning af 
dyr til leve-

brug 
26 150 kg lastbil 26 700 kg lastbil 

Afhentning af 
dyr til slagt-

ning 
6 3500 kg lastbil 12 10 T lastbil 

Udkørsel af 
gylle 187 25 t 

Trak-
tor/gyllevogn 0 25 t - 

Flytning af 
gylle 0 - - 80 25 t 

Trak-
tor/gyllevogn 

Dybstrøelse  9 9,5 t Traktor/vogn 33 9,5 t Traktor/vogn 

Afhentning af 
fiber 

0 - - 94 60 m3 lastbil 

Udkørsel af 
væskefraktion 

0 - - 744 25 t 
Trak-

tor/gyllevogn 

Indkørsel af 260 12 t Traktor/vogn 1480 12 T Traktor/vogn 
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græs og majs 

Indkørsel af 
halm 5 6 t Traktor/vogn 30 5 T Traktor/vogn 

Diverse sæk-
kevarer 12 1 T Lastbil 12 4 T Lastbil 

Affald, indu-
stri og hus-
holdning 

78 500 Kg lastbil 78 1 T Lastbil 

Savsmuld 2 10 T Lastbil 1 10 T Lastbil 

Sand 0   12 30 t Lastbil 

Transporter i 
alt 

901   3204   

 
Transportvej for gylletransporter vises på bilag 1.6. 
 
Kørsel forbundet med husdyrgødning er ca. 196 pr. år i nudriften og dette forventes at 
stige til ca. 951 transporter efter udvidelsen.  
Husdyrgødning udbringes i planternes vækstsæson, som strækker sig fra 15. februar og 
til og med september måned. Udbringningen forventes at tage ca. 10 dage fordelt over 
året og foregår primært i dagtimerne. En del af gylletransporterne foregår ad interne 
markveje, dette er især arealerne beliggende tæt på anlægget. Ved kørsel på offentlig 
vej passeres kun enkeltbeboelser og landsbyer, men ingen byer. Gyllen/væskefrationen 
udbringes med 25 tons nedfælder, mens dybstrøelsen udspredes med en 9,5 tons møg-
spreder. Det er maskinstation der står for udbringningen samt flytning af gylle. 
 
Antallet af transporter med grovfoder stiger fra 260 til 1480, og derudover øges antallet 
af leveringer af de andre foderstoffer ligeledes, da antallet af dyr stiger. Kraft- og prote-
infoder mm. leveres normalt i dagstimerne, mens grovfoderet lægges i stak i løbet af 
vækstsæsonen, som strækker sig fra maj til oktober. Antallet af kraft- og proteinfoder 
mm. stiger fra 50 til 90, hvilket er en forholdsvis lille stigning, udvidelsens størrelse taget 
i betragtning. Det skyldes at mængden pr. levering stiger. Ved udvidelsen vil alt grovfo-
der blive lagt i plansilo ved slæt (græs) og majsnitning. Der ensileres 3-5 gange årligt, 
afhængig af antal slæt græs der tages.  
Kraft- og proteinfoderet blæses ind i siloer, der kan forekomme mindre støv og støjgener 
ved dette. Derudover pumpes melassen i silotank. 
 
Der anvendes halm til strøelse og i foderet. I den nuværende situation køres 5 træk hjem 
og dette vil det stige til 30 læs efter udvidelsen. Stigningen skyldes, at der anvendes me-
re halm til strøelse. Der kan forekomme støv og støjgener i forbindelse med indkøring af 
halm. Der er dog ingen gener udenfor ejendommen, når halmen er bragt i hus.  
Mælken afhentes hver anden dag og det fortsætter uændret efter udvidelsen. Tidsrum-
met for afhentning er i den nuværende situation er ca. kl. 7.45, men dette kan ændres.  
 
Da ungdyrene flyttes, er der dyretransporter til og fra ejendommen, og der forventes en 
fordobling i antallet i forbindelse med udvidelsen. Denne stigning er dog ikke proportional 
med udvidelse af antal køer, da der efter udvidelsen transporteres flere dyr ad gangen. 
 
Samlet set øges antallet af transporter til og fra ejendommen fra 901 til 3021, svarende 
til en stigning på 2120, hvilket må anses at være en lille stigning, udvidelsens størrelse 
taget i betragtning. Stigningen skyldes primært et øget antal transporter med grovfoder 
og husdyrgødning, men antallet af transporter pr. ko falder dog i forbindelse med udvi-
delsen, da der bl.a. leveres større mængder kraft- og proteinfoder pr. gang. Da langt de 
fleste af transporterne med foder og husdyrgødning foregår ad interne markveje og lign. 
forventes denne stigning ikke at være til gene for de omboende.  
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-, støv- og lugt-
gener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. 

7.4 Støj 
Redegørelse 
Der malkes 3 gange dagligt i malkestalden i nudriften, hhv. fra kl. 4.30-8.30, 12.30-
16.30 og 20.30-00.30 inkl. vask af anlægget. Fremadrettet vil der kun blive malket 2 
gange dagligt. Der forventes en støjreduktion ved i den nye malkestald, da denne vil væ-
re mere støjsvag end den nuværende malkestald.  
 
Håndtering af foder ændres en del i forbindelse med udvidelsen, da der fremadrettet vil 
anvendes en foderhængebane, hvor fodring i den nye kostald sker automatisk. Den eksi-
sterende kostald skal ligeledes kobles på dette system. Foder i det nye fodersystemet 
skal så påfyldes 3-4 gange ugentligt. Fodring i kalvestalden vil dog fortsat foregå dagligt 
som i nudriften, og der blandes ligeledes foder en gang dagligt.  
Håndtering og blanding af foder foregår dels på plansiloerne udenfor, men også inde i 
den nye fodercentral i den nye kostald. I forbindelse med denne ændring forventes evt. 
støjgener at mindske.  
 
Der kan forekomme støv ved aflæsning af fodermidler der leveres i løs vægt, og ligeledes 
kan indblæsning af foder i siloer give anledning til mindre støjgener.  
 
Ensilering af slæt græs, foregår fra maj til september/oktober. Majs ensileres i perioden 
september til november. Der vil forekomme støj, når det blive lagt i plansiloerne, men 
det bestræbes at ske i dagtimerne, så det ikke vil være til gene for naboer. Halm køres 
ind i perioden juli til september og der kan ligeledes komme støj og støvgener. Halmind-
køring bestræbes ligeledes at ske i dagstimerne af hensyn til naboer. Det vurderes dog, 
at der ikke vil være støvgener udenfor ejendommen. 
 
Der kan forekomme både støj- og lugtgener i forbindelse med gyllepumpning, men el-
pumpen er placeret nede ved forbeholderen, og der forventes ikke at være støjgener fra 
dem udenfor ejendommen. Der forventes dog ekstra pumper ved separationsanlægget, 
som ligeledes er påtænkt at placere langs kostaldens sydvestlige side, men disse er me-
get støjsvage.  
 
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 1-2 gange årligt. 
 
Der vil også foregå markarbejde i sæsonen fra februar til november, hvor der kan fore-
komme støj. Det vil dog tilstræbes at dette kommer til at foregår i dagstimerne. Derud-
over er der er daglige transporter til og fra ejendomme, som primært foregår i hverdage-
ne mellem kl. 8 og 16, men der vil dog forekomme transporter uden for dette tidsrum. 
  
Da kalvene flyttes på kviehotel på Grenvej 3, og kommer retur som kælvekvier kan der 
forekomme støj i forbindelse med af- og pålæsning af dyrene, men dette forventes ikke 
at være til gene udenfor ejendommen.  Af- og pålæsning af dyr, som enten skal flyttes 
eller fx til slagteri foregår ca. 4 gange om måneden i hverdage og det bestræbes at ske i 
dagstimerne, hvorved en evt. gene er minimal. 
 
I forbindelse med opførsel af en ny malkestald og nyt malkesystem, forventes en reduk-
tion af støjgenerne forbundet med malkning, da det nye system er mere støjsvagt end 
det nuværende system. Derudover vil den nye malkestald være mere lydisoleret.  
 
I forbindelse med indsættelse af separationsanlægget forventes ikke yderlige støjgener i 
forbindelse med gyllehåndteringen. 
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Tabel 18 Støjkilder 
Støjkilde Placering Driftstid  

Foderblanding og fodring Plansilo (bygn.7 og 8), 
stalde (bygn.4,5 og 6) 

Dagligt fra kl. 9-10 

Indblæsning af foder i siloer Ved ny og eksisterende 
kostald (bygn.18 og 20) 

5 gange månedligt, 
kl. 7-16 

Valsning af korn Foderlade (bygn.3) Dagligt kl. 9 

Vakuumpumpe / malkeanlæg Malkestald (bygn.16) 
Hver dag, kl.3.30-
7.30 og 15-19 

Afhentning af mælk Ved malkestald (bygn.19) 
Hver anden dag, kl. 
7.45 -8.00 (kan 
ændres) 

Gyllepumpning 
Fortanke, separationsan-
læg(bygn.9) 

Dagligt, 9 t, dagti-
mer 

Ensilering Plansilo (bygn.7 og 8) 
Vækstsæson, kl. 8-
20 

Transport af dyr 
Ungdyrstald og ko-
stald(byg.4 og 5) 

4 t pr. mdr., 
dagstimer 

Udkørsel af gylle/væskefraktion Se afsnit 7.3 om transport Vækstsæson, kl. 8-
20 

Separation Ved den nye kostald(bygn. 
9) 

Ca. 9 t dagligt 

Støjkilderne fremgår bilag 1.4 
 
Beliggenheden af landbruget Korupvej 10, 6372 Bylderup Bov 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgen-
de i afsnittet 7.1 Landbrug: 
 
7.1 Landbrug 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, 
miljø, landskab og kulturhistoriske interesser 
at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistorie. 
 
I afsnittet 6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter er anført følgende: 
 
6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at forebygge og begrænse forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder 
og trafik. 
 
Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i 
bymønsteret. 
De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. 
Landbruget Korupvej 10, 6372 Bylderup Bov er beliggende i Det åbne land, Vest og har 
driftsarealer beliggende i det samme område og i Det åbne land, Nord. 
Kommuneplanen fastsætter for planens områder Det åbne land, Vest og Nord ikke ret-
ningslinjer for støjbelastning, der er til hindring for udvidelsesmulighederne for landbru-
get.  
 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støj-
udsendelse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af 
disse arealer. 
 
Landbrugets driftsbygninger på adressen Korupvej 10, 6372 Bylderup Bov er beliggende i 
Det åbne land, Vest. 
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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. 
Afstanden til lokalbyen Ravsted (planområde 4.4) er større end 2750 meter, og afstan-
den til landsbyen Klovtoft (planområde 2.8.005.L) er større end 2700 meter. På disse 
afstande kan der ikke fås støjgener fra aktiviteter ved driftsbygningerne. 
Afstanden til boliger i bebyggelsen Korup er større end 750 meter. Korup er en del af det 
åbne land. 
 
Følgende planområder med boliger kan blive berørt af støj fra driftsarealer: 
Landsbyen Klovtoft (planområde 2.8.005.L) 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at støj fra ejendommen ikke er eller forventes at blive et 
problem for de nærmeste naboer. Derfor er det ikke fundet nødvendigt at kræve en 
støjmåling udført. Dog fastsættes der vilkår om, at anlægget skal overholde de vejleden-
de støjgrænser for det åbne land (område type 3 jf. Miljøstyrelsens vejledning om eks-
tern støj fra Virksomheder), og at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, 
eller såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmå-
linger efter nærmere definerede anvisninger. 

7.5 Støv 
Redegørelse 
Der kan forekomme støv ved aflæsning af fodermidler der leveres i løs vægt.  
 
Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget. Ansøger opfordres til 
hensynsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at transport og håndtering af grovfoder og foderstoffer 
m.v. ikke vil medføre støvgener for omkringboende. Dog henvises der til god landmands-
praksis, at al transport til og fra bedriften skal, for at begrænse støvgener, foregå ved 
hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også leve-
ring og udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt. 

7.6 Lys 
Redegørelse 
Generelt er behovet for kunstig lys i bygningerne lavt, da der er et højt naturligt lysind-
fald gennem lysplader i tagene, den åbne kip og de åbne sider i staldene. 
 
I ansøgt drift vil der i den nye kostald opsættes energibesparende lysstofrør.  Intensite-
ten i stalden er ca. 150 lux i køernes opholdzone. Der vil normalt tændes lys stalden ved 
opstart af malkning, ca. kl. 3.30. Afhængig af årstid og lysforhold udenfor, er der lys 
frem til kl. 8-9 om morgenen. Om eftermiddagen tændes lyset igen og tidspunktet er 
afhængig af årstiden og stalden vil være oplyst indtil kl. 19.30. Herefter vil der kun være 
tændt vågelys. Disse tidspunkter kan ændres, men det tilstræbes at der er lys i staldene 
ca. 16 timer, for at holde køernes mælkeproduktion oppe både i nudrift og i ansøgt drift. 
 
I malkestalden er der kun lys i forbindelse med malkning. Der malkes 2 gange dagligt og 
der forventes at være lys i malkestalden i tidsrummene: 3.30 til 7.30 og igen fra kl. 15 til 
19. Der forventes ingen lysgener uden for ejendommen fra malkestalden.  
 
I den eksisterende kostald, som fremadrettet vil anvendes til goldkøer, kælvekvier samt 
til kælvning er der almindelige lysstofrør og intensiteten i stalden er ca. 100 lux. Der er 
lys i stalden fra kl. 7.30 til kl. 19.30.  
 
Armaturer i kalvestalden/laden er ligeledes alm. lysstofrør. I kalvestalden vil der være 
tændt lys fra ca. kl. 7.30 om morgenen og frem til kl. 19.30 om aftenen alt afhængig af 
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årstid og lysforhold udenfor. Det tilstræbes dog at der er lys i stalden i over 12 timer, af 
hensyn til kviernes cyklus, således der opnås en jævn fordeling af kælvninger året rundt. 
 
I de øvrige driftsbygninger består belysningen ligeledes af alm. lysstofrør, som kun er 
tændt, når der er behov, og som regel kun i løbet af dagen. 
 
Der er endvidere opsat facadelys på den eksisterende kostalds gavle. På den nye malke-
stald er der ligeledes påtænkt at opsætte facadelys på malkestaldens gavle, således der 
er oplyst ved silotanken ved afhentning af mælk. Derudover opsættes der udendørsbe-
lysning langs malkestaldens sider af hensyn til diverse personalefaciliteter, der er bygget 
i forbindelse med malkestalden.  
 
Der kan forekomme dage, hvor der er behov for lys udover disse tidsrum, f.eks. ved akut 
behov for dyrlæge hjælp eller andre akutte situationer. Derudover kan der i forbindelse 
med høst forekomme behov for lys efter solnedgang.  
 
Ansøger vurderer, at lyset fra ejendommen ikke vil være til gene for nærmeste nabo eller 
trafik på Korupvej, da er afskærmende beplantning både langs vejen, men også mellem 
nabo og anlæg.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den begrænsede lyskilde ikke vil medføre gener for om-
kringboende, og heller ikke vil påvirke de landskabelige hensyn. 
 
Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, 
eller såfremt tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage un-
dersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for ejendommen formindskes.  

7.7 Ammoniak – generel reduktion  
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbrugslo-
vens § 12 er fastlagt i husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger fremsendt i 
2010 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og 
lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 25 %. 
 
 
En del af den eksisterende kostald (1.1.3) er en sengestald med spaltegulv. Ved udvidel-
sen indsættes en robotskraber, der skal skrabe alle spalter mindst hver fjerde time. Det 
reducerer ifølge FarmTest Kvæg nr. 21 ammoniakemissionen med 20 %. 
 
Den nye stald (1.1.5) etableres med gulv af typen Sengestald med fast gulv, 2 % hæld-
ning, dræn i midten, skrabning hver 2. time (ammoniakemission på 4 %). Det er tale om 
en staldtype, som er en såkaldt ”BAT- stald”.   
 
For det resterende dyrehold anvendes dybstrøelse.   
Det fremgår af ansøgningen, at 65 % af dybstrøelsen køres direkte ud og nedpløjes, hvil-
ket er svarende til normen (minimumskravet) i IT-ansøgningssystemet, og anvendes 
dermed ikke som ammoniakreducerende virkemiddel, hvorfor der ikke stilles vilkår her-
om. 
 
Kvæg på ejendommen er ikke udgående. 
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Tabel 19. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøg-
ningssystemet 

 
 
Det fremgår af tabellen, at det generelle krav om reduktion af ammoniak fra stald og 
lager er opfyldt. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den anvendte teknologi giver tilstrækkelig effekt til at 
sikre 25 % ammoniakreduktion. Der er stillet vilkår om skrabning af spalter i eksisteren-
de stald og om etablering BAT gulv i ny stald i afsnit 2.3. 

7.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Produktionen på Korupvej 10, 6372 Bylderup-Bov medfører produktion af husdyrgødning 
(gylle, fast gødning), som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor 
m.fl.), der ved uhensigtsmæssig behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmil-
jøet. Den relative fosforholdige fiberfraktion fra det separerede gylle afsættes dog uden-
for ejendommen.  
 
På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udslip af 
luftbåret 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. Det fremgår af ansøgningen, at dette reduktionskrav er overholdt. 
 

 
Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte udvidelse vil give anledning til en meremis-
sion af ammoniak på 3.967 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved bliver 
på 6.389 kg N/år. 
  
Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et natur-
område belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssam-
mensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 
nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og kon-
kurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtyper-
nes tilstand ændres. 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensæt-
ning. 
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i 
form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
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Naturarealer på ejendommen 
 
Følgende naturarealer har Aabenraa kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor en radius af 1 km fra 
anlægget  

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

 
Naturarealerne omfatter et enkelt moseareal ca. 450 m øst for anlægget og 10 vandhul-
ler. Arealerne er beskrevet under hhv. afsnittet ”Husdyrgodkendelseslovens § 7” og ”Na-
turbeskyttelseslovens § 3” nedenfor.  
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 19-20 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2008. NOVANA, Faglig rapport nr. 761, 2010 og 
http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-modeller/Deposition/). 
 
Husdyrgodkendelseslovens § 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. (lovbekendtgø-
relse nr. 1486 af 04.12.2009 med senere ændringer) 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 Husdyrgodkendelseslovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttel-
sesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og 
skabe overensstemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forplig-
tet til at foretage en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at 
sikre naturområderne 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 husdyrgodkendelseslovens § 7) 
 
Der ligger ingen naturområder indenfor 1000 meter fra anlægget, som er omfattet af 
Husdyrgodkendelseslovens § 7, jf. kort 1. Nærmeste naturområde (en mose), der er om-
fattet af § 7, ligger ca. 8 km sydøst for staldanlægget. Merdepositionen på mosen er be-
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regnet til 0,02 kg N/ha/år, og den totale deposition på området er beregnet til 0,03 
kgN/ha/år i IT-ansøgningssystemet.  
 
 

Kort 1. Naturområder omfattet af Husdyrgodkendelseslovens § 7. 
 
Vurdering (arealer omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7) 
Nærmeste naturareal (en mose) omfattet af § 7 ligger ca. 8 km fra staldanlægget, og 
både merdepositionen og den totale deposition til området er meget lille jf. redegørelse 
ovenfor, og ligger langt under det fastlagte beskyttelsesniveau på 0,7 kg N/ha/år. Det er 
på den baggrund vurderet, at udvidelsen ikke vil påvirke arealet negativt, og der stilles 
ikke yderligere vilkår i forhold til anlægget og ammoniakemissionen herfra til mosen. 
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Kumulation 
Da ejendommen ligger mere end 1000 meter fra nærmeste § 7 naturområde og bidraget 
til ammoniakdeposition er meget lille og vurderet ikke at være væsentlig på grund af den 
store afstand, er der ikke undersøgt for andre ejendomme med mere end 75 DE. 
 
§ 3 natur 
Jf. Husdyrgodkendelseslovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om 
der forekommer andre naturarealer end ovennævnte ”§ 7-arealer”, som kan blive påvir-
ket af ammoniakemissionen fra Korupvej 10. 
 
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) 
Øst for staldanlægget i en afstand af ca. 470 m er et moseområde. Mosen er besigtiget 
og ud fra vegetationen m.m. karakteriseres mosen som ikke næringsfølsom.  
 
Her udover er der en række § 3 beskyttede søer / vandhuller. Der er besigtiget en række 
vandhuller i forbindelse med projektet - 8 vandhuller er besigtiget og 2 er vurderet ud fra 
luftfoto samt besigtigelser på de nærliggende vandhuller. Vandhullernes beliggenhed 
fremgår af bilag 1.9, og resultat fremgår af nedenstående skema. Vandhullerne er vurde-
ret samlet, da de i princippet er meget ens. 
 

Mose (matr. nr.1 Korup, Ravsted) 

 

Naturtype/undertype Næringspåvirket (Fattigkær) 

Lokalitetsbeskrivelse Vegetationen i moserne er temmelig ensi-
dig, bestående af tagrør, stor nælde, ager-
tidsel mm. dvs. overvejende næringstole-
rante arter.  

 

 

Lokalisering i forhold til anlæg ca. 470 m nordøst for anlægget 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Kg N/ha/år 

Merdeposition: 1,2 

Total deposition: 1,9 

N-tålegrænse 10-20 kg N/ha/år (fattigkær/hedemose) 

Betydning som levested for bilag IV-arter Mulig rasteplads for padder 

Natura 2000 område  

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

 

Vandhuller  

11 vandhuller (V1-V11) i nærheden af ejendommen og/eller indenfor udbringningsarea-
lerne 

Naturtype/undertype Vandhuller i agerlandet 
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Lokalitetsbeskrivelse Vandhuller i agerlandet. Alle er på baggrund af be-
sigtigelse (og for V4 og V7 ud fra luftfotos) vurderet 
som mere eller mindre næringsberigede.  

Lokalisering i forhold til arealer Vandhullerne ligger alle på eller op til udbringnings-
arealerne.  

Lokalisering i forhold til anlæg En del af vandhullerne ligger mindre end 1000 m fra 
anlægget - i forbindelse med udbringningsarealerne. 

N-tålegrænse Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af 
næringstilførsel fra andre kilder, derfor er det ikke 
relevant at tale om en tålegrænse. 

Betydning som levested for bilag 
IV-arter 

Mulig rasteplads for padder 

Kommuneplan/regionplan Lavt prioriteret. 

 

Vurdering 
Mose 
Mose, som ligger ca. 470 m fa anlægget er besigtiget. Ud fra vegetationen m.m. karakte-
riseres mosen ikke som næringsfølsom.  
Baggrundsbelastningen for området er 19-20 kg N/ha/år (faglig rapport fra DMU nr. 708, 
2009). 
Der er lavet beregninger af merdepositionen på mosen. Denne beregning viser en mer-
deposition som følge af udvidelsen på 1,2 kg N/ha/år. Der er tale om en merdeposition af 
en vis størrelse, men da mosen, ud fra vegetationen m.m., ikke vurderes som nærings-
følsom, vurderer Aabenraa Kommune at der i forhold til arealet ikke skal stilles skærpede 
vilkår til ammoniakemissionen fra anlægget og at ammoniakfordampningen fra anlægget 
ikke vil bidrage væsentlig til forringelse af naturtilstanden i mosen.  
 
Vandhuller 
Vandhullerne er næringsberigede. Hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne vur-
deres at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordover-
fladen til vandhullerne, dels som næringsberiget overfladevand, der løber til vandhullet 
via rodzonen på dyrkede arealer. Derfor skal der stilles vilkår om overholdelse af 2 meter 
dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer rundt om vandhullerne, der forekommer på 
eller op til udbringningsarealerne. Vandhullernes placering fremgår af bilag 1.9. 
  

Vandhullerne vurderes ikke at blive belastet af ammoniakdeposition fra anlægget. Alle 
vandhullerne vurderes at have en forholdsvis ringe naturtilstand sammenlignet med refe-
rencetilstanden for vandhuller. De er alle temmelig næringspåvirkede, og vegetationen 
består af næringstålsomme arter som dunhammer, tagrør, lysesiv, pil, stor nælde m.m. 

 
Vandløb 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit afsnit 8. 
 
Natura 2000 
Redegørelse 
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. 
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Anlægget ligger ca. 8 km nordvest for det nærmeste Natura 2000-område, som er EF-
fuglebeskyttelsesområdet F62: Tinglev Sø og Mose, Ulvemose, Terkelsbøl Mose. Området 
dækker ca. 304 ha og består af to delområder, som ligger med ca. 3 km afstand. Den del 
af området, som anlægget ligger nærmest er Terkelsbøl Mose (Ulvemose). 
 
Vurdering 
Jævnfør teknisk notat fra DMU (2006) er depositionen af kvælstof negligerbar, når af-
standen fra kilden er omkring 3 km. 
Det er derfor på den baggrund Aabenraa kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i må-
lelig grad vil påvirke udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, da ammoniak-
depositionen fra Korupvej 10 er negligerbar i forhold til baggrundsbelastningen. 
 
Der stilles derfor ikke forureningsbegrænsende vilkår i forbindelse med ammoniakemissi-
onen fra Korupvej 10. 
 
 
Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 8.6. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

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

 
Kort 2. Udbringningsarealer 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 291,09 ha udbringningsarealer, 
heraf ejer ansøger 113,87 ha, og de resterende 177,32 ha er forpagtede arealer. 
 
Derudover er der for at kunne opfylde harmonikravet lavet aftale om overførsel af hus-
dyrgødning til i alt 52,08 ha. Aftalearealerne er fordelt på 2 modtagere, som modtager 
dybstrøelse eller forarbejdet husdyrgødning i form af væskefraktion fra separationsan-
læg. 
 
Tabel 20. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt gylleaftaler 

Navn/adresse 
 
Matr. areal (ha) 

Heraf udspred-
ningsareal (ha) 

Belægning 
(DE/ha) 
Og gødningstype 

Ejet og Forpagtning 
Ejet areal, Korupvej 
10, 6372 Bylderup-Bov 

97,2 91,01 2,3 / væskefraktion 

Ejet areal, Grenvej 3, 
6230 Rødekro  

27,3 22,86 2,3/ væskefraktion 

Forpagtet areal, Claus 
Ehnstedt, Korupvej 4, 

 16,43 2,3/ væskefraktion 
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6372 Bylderup-Bov 
Forpagtet areal, Karl 
Sigfred Hansen, Ko-
rupmarkvej 5, 6372 
Bylderup-Bov 

 23,11 2,3/ væskefraktion 

Forpagtet areal, Klov-
toft Maskinstation, 
Rangstrupvej 3, 6230 
Rødekro 

 39,05 2,3/ væskefraktion 

Forpagtet areal, Chri-
stian Møller, Korup-
markvej 6, Bylderup 
Bov. 

 11,85 2,3/ væskefraktion 

Forpagtet Verner Bos-
sen, Fogderupvej 6, 
Bylderup-Bov 

 56,64 2,3/ væskefraktion 

Forpagtet areal, Henrik 
og Susi Ommen, Høj-
vangsvej 6, 6372 Byl-
derup-Bov 

 30,24 2,3/ væskefraktion 

I alt  291,09  

Gylleaftaler 

    
Udbringningsaftale 
med Jan Eschelsen, 
Broløkkevej 11, 6372 
Bylderup-Bov 

 36,31 1,4/ væskefraktion  

Udbringningsaftale 
med Henrik Ommen, 
Højvangsvej 6, 6372 
Bylderup-Bov 

 15,77 0,7/dybstrøelse 

I alt  52,08  
 
Ejendommen Korupvej 10 producerer efter udvidelsen 1000,35 DE, fordelt med 64,04 DE 
i dybstrøelse, resten som kvæggylle.  
Herudover importeres fra anden ejet ejendom (Grenvej 3) 136,5 DE i kvæggylle. 
 
Alt gyllen som produceres i den ansøgte drift bliver separeret samt størstedelen af den 
mængde gylle, der modtages fra Grenvej 3.  
Den producerede dybstrøelsen separeres ikke.  
 
Jf. IT-ansøgningen produceres der gylle svarende til 936,3 DE og derudover modtages 
der 91 DE fra Grenvej 3, 6320 Rødekro, som ligeledes separeres. Efter separationen er 
der 561,81 DE væskefraktion fra egen produktion af husdyrgødning samt 54,6 DE væ-
skefraktion fra husdyrgødningen modtaget fra Grenvej 3. Der afsættes 49,5 DE væske-
fraktion til gylleaftale, tilbage til udbringning på egne/forpagtede arealer er 566,91 DE 
væskefraktion, 54,04 DE dybstrøelse og 45,50 DE kvæggylle. 
 
Det ejede/forpagtede harmoniareal er 291,09 ha til udbringning af 666,45 DE med 
63.509 kg N og 6.150 kg P, heraf dybstrøelse (54,04 DE) og kvæggylle (45,5 DE) og re-
sten som væskefraktion fra det separerede gylle.  
Der udbringes 2,29 DE/ha, hvorved harmonikravet på 2,3 DE/ha er opfyldt.   
 
Der afsættes husdyrgødning til aftalearealer svarende til 59,50 DE - 10 DE dybstrøelse 
og 49,5 DE væskefraktion.  Aftalearealerne udgør 52,08 ha. Kravet til makimalt belæg-
ning på gylleaftaler på 1,4 DE/ha er overholdt. 
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Særlige forhold i den pågældende ansøgning 
Der er ikke afsat gødning som græsning hverken indenfor eller uden for udbringningsare-
al.  
 
Jordbund og dræning 
Ansøger oplyser, at der ingen dræn er på ejendommen eller på de ejede /forpagtede are-
aler. Jordbunden er fortrinsvis af fin- og grovsandet.   
 
Lavbundsarealer 
Ingen af udbringningsarealerne ligger i områder udpeget som lavbundsklasse II (middel 
risiko for okkerudledning) eller i lavbundsklasse I (stor risiko for okkerudledning). 
 
Okkerforurening er et problem i de vestløbende sønderjyske vandløb. Problemet skyldes 
udvaskning af jernforbindelser i jorden i forbindelse med dræning af landbrugsarealer og 
tidligere tiders reguleringer (udretning) af vandløbene for at forbedre afvandingen. Ok-
kerudvaskningen finder især sted i vinterhalvåret, og lokalt kan der ske okkerforurening 
ved oprensning af grøfter og vandløb eller rensning (spuling) af drænsystemer. Uddyb-
ning af vandløb og grøfter forøger okkerudvaskningen og er sammen med intensivering 
af grødeskæring ikke ønskelig, hvor vandløbet ligger i ”Naturområder” eller ”Områder 
med naturinteresser” (udpegninger i Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune). 
 
Både på de ejede udbringningsarealer og på de forpagtede udbringsningsarealer er der 
lavbundsarealer udpeget som ”VMPII-lavbundsarealer” og ”Øvrige lavbundsarealer” 
(mark Bossen 3, Bossen 5, 1Elma, 2Elma). 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 vandstandshæv-
ning genskabes områder med stor natur- og miljømæssig værdi. Udpegningen af lav-
bundsarealer har ingen betydning for, om områderne fortsat kan drives jordbrugsmæs-
sigt eller for mulighederne for at opføre nødvendige landbrugsbygninger. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Ingen af udbringningsarealerne ligger indenfor udpegninger med beskyttede sten- og 
jorddiger og andre fredninger.  
 
Kommunegrænse 
Alle udbringningsarealer ligger i Aabenraa Kommune. 
 
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 291,09 ha ejede/forpagtede og 
52,08 ha aftalearealer harmonerer med husdyrholdet og er tilstrækkeligt til at opfylde 
harmonikravene. 

8.1.1 Arealanvendelse 

 
Redegørelse 
Der anvendes sædskifte svarende til referencesædskiftet 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 an-
givne, 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. 
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I den fremtidige drift vil der ligeledes blive anvendt et sædskifte svarende til K12. Bedrif-
ten anvender plantedirektoratets regler for 2,3 DE/ha og dette danner grundlag for be-
regningerne for overholdelse af beskyttelsesniveauerne. Derfor skal det dokumenteres, 
at plantedirektoratets regler for udbringning af 2,3 DE/ha overholdes. 
 
Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer nedbringes det hurtigst muligt 
og inden 6 timer. 
 
Al udbringning på græs og sort jord skal ske ved nedfældning fra 1. januar 2011. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sædskiftekravene er overholdt. 

8.1.2 Aftalearealer 

Det skal vurderes, om aftalearealerne kræver separat godkendelse efter § 16 i ”Lov om 
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug”. 
For arealer, som ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde, stilles særlige krav til 
beskyttelse mod nedsivning af nitrat til grundvand, og her udløses en § 16 arealgodken-
delse. 
 
Ligger aftalearealerne ikke i nitratfølsomt indvindingsområde, skal det vurderes, om 
arealernes sårbarhed i forhold til natur og overfladevand kræver en særlig beskyttelse, 
der rækker udover den generelle lovgivnings rammer. Er det tilfældet, udløses en § 16 
arealgodkendelse. 
 
Udskiftning af aftalearealer kan ikke ske uden tilladelse fra Aabenraa Kommune 
 
Vurdering 
Ingen af aftalearealerne ligger i nitratfølsomt indvindingsområde eller områder, der er 
sårbare i forhold til beskyttet natur eller overfladevand. 

8.2 Beskyttet natur 
Jf. Husdyrgodkendelseslovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om 
der forekommer andre naturarealer end de i afsnit 7.8 nævnte ”§ 7 arealer”, som kan 
blive påvirket af ejendommens ansøgte drift, herunder § 3 beskyttede naturområder (sø-
er, vandløb, moser, enge, overdrev, heder m.fl.). Vurderes det at være tilfældet (kun i 
særlige tilfælde), kan kommunen stille forurenings begrænsende vilkår, som rækker ud 
over Husdyrgodkendelseslovens fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Redegørelse 
For overskuelighedens skyld er alle naturarealer beskrevet samlet i afsnit 7.8.  
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Kort 3. Viser placeringen af beskyttet natur, beskyttede vandløb og udbringningsarealer 
samt hvilke naturarealer, der er besigtiget/vurderet (V1-V11 og Mose) .  
 
Udbringningsarealerne ligger temmelig spredt. Ingen af ejendommens ejede eller forpag-
tede arealer ligger helt eller delvist i opland til målsatte søer, men en del af arealerne 
grænser op til eller ligger helt eller delvis inden for udpegningen ”Beskyttede Vandløb”: 
Mark GA KIMask1, GA KIMask3, 1Elma, 2Elma, 19-0, 19-1, 20-0, 20-1, F4, F5, F6, F7, 
F8, 33-0, 34-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0,11-0, 30-0,31-0, Bossen 3, Bossen 5, Bossen 6.  
Følgende arealer grænser op til udpegningen: ”Beskyttede enge”: mark 19-0, 19-1, 20-1 
og mark F4 grænser op til udpegningen ” beskyttet mose”. 
 (jf. kort 3 og bilag 1.9 over § 3 beskyttet natur i forbindelse med udbringningsarealer-
ne). 
 
Ingen af udbringningsarealerne skråner stejlt ned mod vandløbene. 
 
Bedriftens arealer afvander alle til Vadehavet via forskellige vandløbssystemer. 
De nordlige arealer afvander via Surbæk og Rødå til Arnå, der løber ud i Vidå og videre 
ud i Vadehavet.  
De øvrige udbringningsarealer afvander via Hvirlå til Vidå og videre til Vadehavet.  
 
Målsætningerne er ifølge Regionplan/kommuneplan 2005 fra Sønderjyllands Amt nu 
Landsplandirektiver.  
Jf. Regionplan/kommuneplanen må vandløbene ikke anvendes til formål der hindrer fast-
holdelse eller opnåelse af de fastsatte målsætninger. For alle målsatte vandløb er der i 
regionplan/kommuneplanen fastsat krav til vand- og vandløbskvaliteten. 
 
Ingen af udbringningsarealer ligger i opland til målsatte søer. 
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Vurdering 
 
Vandhuller 
Det vurderes, at hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne er overfladevand fra 
dyrkede arealer, dels som vand der løber på jordoverfladen til vandhullerne, dels som 
næringsberiget overfladevand der løber til via rodzonen på dyrkede arealer. En høj næ-
ringsbelastning af vandhullerne vil medvirke til at accelerere tilgroning med højtvoksende 
urter og træer i og ved vandhullet. Vandkvaliteten vil generelt forringes til skade for 
vandhullets plante- og dyreliv, ikke mindst arter optaget på habitatdirektivets bilag IV.  
 
For at reducere næringspåvirkningen af vandhuller på eller op til udbringningsarealerne 
(mark nr. 17-0, 2 Elma, F5, 3-0, 5-0, 9-0 og 11-0), som vurderes at være potentielt yng-
le og/eller rastested for paddearter, stilles vilkår om etablering og overholdelse af 2 m 
dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer om vandhuller vist på kort 3.  
 
Moser 
Øst for staldanlægget i en afstand af ca. 470 m er et moseområde. Mosen er beskyttet af 
Naturbeskyttelseslovens § 3, men er ikke omfattet af Husdyrgodkendelseslovens § 7, 
idet den ikke kan betegnes som højmose eller nedbrudt højmose. 
Mosen er besigtiget og ud fra vegetationen m.m. karakteriseres mosen som ikke næ-
ringsfølsom. Der stilles på baggrund af ovenstående ingen vilkår i forhold til denne mose. 
 
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.  
 
Vandløbene er følsomme overfor øget udledning og tilførsel af sand og næringsstoffer fra 
omkringliggende landbrugsarealer. Som tidligere oplistet ligger en del af udbringnings-
arealerne op til beskyttede vandløb. 
 
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. 

8.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriften har 95,18 ha udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder (mark nr. 11-0, GA KIMask 1, GA KIMask 2, GA KIMask 3, Bossen 1, Bos-
sen 2, Bossen 3, Bossen 4, Bossen 5, Bossen 6, 1 Elma, 2 Elma), se kort 4. 
 
Der er i det pågældende område ikke udarbejdet en indsatsplan. Derfor kan der ifølge 
Husdyrgodkendelsesloven ikke tillades nogen merbelastning med nitrat, såfremt udvask-
ningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen. 
 
Beregninger i ansøgningssystemet viser, at der udvaskes 44 mg nitrat pr. liter fra rodzo-
nen ved det valgte standard og referencesædskifte. Der sker en merbelastning på 3-5 
nitrat mg pr. l i forhold til nudrift. Da der udvaskes mindre end 50 mg nitrat pr. l i efter-
situationen er kravet mht. nitratudvaskning derfor opfyldt. 
 
En nitratudvaskning på 44 mg nitrat pr. liter er basis for de vurderinger, der er foretaget.  
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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. 
 
 

Kort 4. Placering af udbringningsarealer i forhold til nitratfølsomt indvindingsopland. 
 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af ansøgningen og det beskrevne, at grund-
vandsbeskyttelsen er tilstrækkelig. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af beregningen i ansøgningssystemet, at en 
udvaskning på 44 mg nitrat pr. liter i ansøgt drift opfylder kravet i forhold til grundvand. 

8.4 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten føres til vand-
løb eller søer. På drænede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på 
udrænede arealer, hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet.  Når kvælstoffet 
er nået ud i vandløbene, er reduktionen meget lav, ca. 2 %. Dvs. at størstedelen af den 
kvælstof, der føres til vandløb, ender i havet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvæl-
stofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nati-
onalt kort). Føres vandet gennem søer, sker der en yderligere reduktion på gennemsnit-
lig 400 kg N/ha søbund. 
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Når nitrat kommer ud i vandmiljøet, påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealernes afvandingsforhold er beskrevet i afsnit 8.2.  
Alle arealer afvander til Vadehavet. 
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 291,09 ha ejet/forpagtet areal.  
Ifølge ansøgningen er ingen af de ejede/forpagtede arealer drænede. 
 
Ingen af bedriftens udbringningsarealer eller aftalearealer ligger indenfor områder, der er 
udpeget som nitratklasse 1, 2 eller 3. Der er således iht. lovgivningens beskyttelsesni-
veau for nitrat til overfladevand ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsare-
alerne. 
 
Arealerne ligger i et område, hvor N-reduktionsprocenten i jordbunden er mellem 76 og 
100 procent, dvs. at 76-100 % af det udledte kvælstof i jorden vil blive nedbrudt/fjernet 
fra jorden, før det ender i overfladevandsrecipienten. 
 
Der er i ansøgningssystemet beregnet en udvaskning af N til overfladevand på 61,9 kg 
N/ha/år. Med det høje reduktionspotentiale i området betyder det, at der reelt vil udva-
skes maksimalt 14,9 kg N/ha/år.  
Udledning af N i nudrift er efter korrektion for reduktionspotentiale på 13,6 kg N/ha/år. 
Dvs. at der efter udvidelsen årligt udledes ca. 1,3 kg N mere per ha end i nudriften. To-
talt betyder det en merudledning på ca. 378 kg N/år til overfladevand.  
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 291,09 ha ejet areal (og 52,08 ha aftale-
areal). Ifølge ansøgningen er ingen af de ejede arealer drænede. 
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, re-
duktionspotentialet er højt, så selvom arealerne afvander til et Natura 2000 område (Va-
dehavet), giver dette ikke samlet anledning ”nitratklasser” og dermed skærpelser i for-
hold til harmonikravet. Vurdering af næringsstoffer i forhold til Vadehavet/Natura 2000 
vandområder findes i afsnit 8.6. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne (1 – 3) og beskyttel-
sesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
 
Da det vurderes, at der ikke sker væsentlig 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 Korupvej 
10. 
 
Der er således ikke grundlag for at stille yderligere vilkår til begrænsning af kvælstofud-
vaskningen alene i forhold til opfyldelse af målsætningen for overfladevandområderne. 
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Desuden vurderes, at vilkårene i afsnittet om beskyttet natur (afsnit 8.2) er tilstrækkeli-
ge til at sikre øvrige vandhuller og naturarealer mod tilledning af næringsstoffer fra over-
fladevand. 
 
Beregning af udvaskning er forudsat, at gødningsmængderne i ansøgt drift fastholdes. 
Dybstrøelse har en højere nitratudvaskning end gylle, fordi udnyttelsesgraden af 
dybstrøelse er 45 %, mens den for kvæggylle er 70 %. Forudsætningen for beregninger-
ne på udvaskning af nitrat vil ikke være overholdt, hvis der produceres mere dybstrøelse 
end det, der fremgår af ansøgningen. Dvs. for at sikre, at der ikke sker en forøget ud-
vaskning stilles vilkår om, at der ikke må produceres mere dybstrøelse end det ansøgte. 

8.5 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande 
Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs 
vandløb og fra drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens P-tal (mængden af opløst 
fosfor i jordvandet) er højt, kan der være et stort fosfortab. Humusjords evne til at binde 
fosfor er særlig dårlig, mens jern i oxideret form kan binde fosfor. Derfor er risikoen for 
udvaskning af fosfor stor på lavbundsarealer bestående af humusjord med begrænset 
jernindhold, dvs. på lavbundsarealer som ikke er omfattet af okkerklasse I. 
 
I Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug af 31.03 2009 er der 
fastsat beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud gældende kun for husdyrbrugs-
projekter med udbringningsarealer, der afvander til Natura 2000 vandområder, som er 
overbelastet med fosfor. 
Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfatter ikke oplandene til Natura 
2000 søtyper, som klassificeres som sårbare recipienter. 
 
Kravet til fosforoverskud på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som af-
vander til Natura 2000 vandområder overbelastet med fosfor, afhænger af jordtype, 
dræningsforhold og fosfortal. Der stilles krav til fosforoverskud på drænede lerjorder og 
lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder. Fosforoverskud må ikke 
øges på lavbundsarealer, der er drænede/grøftede, og som ikke har et højt indhold af 
jern. 
Der stilles ikke krav til fosforoverskud, hvis der i den ansøgte situation kan 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 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til Vadehavet. 
 
Der tilføres årligt 6150 kg fosfor til udbringningsarealerne i ansøgt drift og der fraføres 
7.394 kg. Ifølge beregningerne i ansøgningen får arealerne derved et fosforunderskud på 
4,3 kg P/ha. 
 
Størstedelen af den fosfor der i øvrigt produceres på bedriften afsættes dels som gylleaf-
taler (732 kg årligt) og som fiberfraktion (11.076 kg årligt).   
 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til Vadehavet via Vidå. Ingen af husdyrbru-
gets udbringningsarealer er dermed beliggende i oplande til et Natura 2000, der i hen-
hold til Skov- og Naturstyrelsens kortværk er overbelastet med fosfor. Derfor skal der 
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ikke, i henhold til lovgivningen, stilles krav til fosforoverskuddet på bedriften. Desuden 
fraføres der fosfor fra jordpuljen i ansøgt drift. 
 
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, kuperede eller vandløbs-
nære og ligger ikke i opland til sårbare og målsatte søer. 

8.6 Natura 2000 
Redegørelse 
Bedriftens arealer ligger i oplandet til Arnå og Hvirlå, som afvander til Vidåsystemet. Vi-
dåsystemet indeholder Vidåen og fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, 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. 
 
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 

• 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 
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• 2160 Havtornklit 

• 2170 Grårisklit 

• 2180 Skovklit 

• 2190 Klitlavning 

 

• 7230 Rigkær 

• 9190 Stilkege-krat 

• 91D0 Skovbevokset tørvemose 

 

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H78: 

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

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• 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 følsomme overfor sandvandring og næringsberigelse af 
vandløbet, idet det kan medføre en skadelig effekt på deres gydepladser, hvis iltindholdet 
nedsættes og bunden belægges med et slam/sandlag.  
 
Højt næringsindhold i åvandet, der føres til Rudbøl Sø, kan medføre en hurtigere tilgro-
ning af Magisterkog og Rudbøl Sø sammenlignet med en ren naturtilstand i oplandet, 
hvilket giver dårligere leveforhold for bl.a. rørdrum (basisanalyse for H90 og forslag til 
Natura 2000 plan). 
Rudbøl sø er A1 målsat, der er en målsætning med skærpede krav, som anvendes, hvis 
særlige naturværdier ønskes bevaret. Målsætningen er ikke opfyldt ifølge regionplan 
2005-2016 og udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1. 
 
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 
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er endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være 
nødvendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, natio-
nale og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbe-
lastning gennem en indsats overfor kilderne hertil” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 
2 (s. 37 og 39)). 
Ifølge hjemmesiden vandognatur.dk, under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadeha-
vet, beskrives de væsentligste trusler mod naturtyperne og arterne i området som væ-
rende bl.a. næringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding. 
I udkast til vandplan er tilstanden i Vadehavet angivet som moderat til dårlig, hvor Lister 
Dyb er angivet som ringe. Årsagen skyldes for højt indhold af klorofyl (næringsstoffer). 
For at opnå målopfyldelse kræves mindst at tilstanden er god. 
 
En af forudsætningerne for beskyttelsesniveauet i husdyrloven er, at antallet af DE i op-
landet ikke er stigende (notat fra Miljøstyrelsen 15. december 2009). Udgangspunktet i 
husdyrloven er baseret på år 2005. 
 
Undersøgelser udført af Conterra viser, at der ikke er sket en signifikant stigning i antal-
let af DE i oplandet til hele Vadehavet i perioden fra 2001 til 2007.  
Derimod viser opgørelse i oplandet til Lister Dyb, som er den sydligste del af Vadehavet, 
som Vidåen afvander til, at antallet af DE i oplandet har været jævnt, signifikant stigende 
i perioden 2001-2008. 
 
Resultaterne fra Conterra viser, at antallet af DE er steget, dels i hele oplandet til Lister 
Dyb og dels i Aabenraa Kommune. Stigningen skyldes hovedsageligt en stigning i antallet 
af svin. 
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 oplandet 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. 
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Vurdering 
Kravene til N og P er overholdt med harmonikravet på 2,29 DE/ha (DEreel), idet arealerne 
ikke afvander til et Natura 2000 område, der iht. Miljøstyrelsens kortværk udløser N- og 
P-klasser. 
 
Kan projektet i sig selv påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt pga. udvaskning af 
næringsstoffer? 
Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. I udkastet til vandplanen for 
Vadehavet er oplandet til Lister Dyb (Vidå og Brede Å) opgivet til i alt 162.400 ha (inkl. 
oplandet i Tyskland). Korupvej 10´s udbringningsarealer udgør 291,09 ha. Dvs. at ud-
bringningsarealerne udgør ca. 0,18 % 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 Korupvej 10 er beregnet til 4,3 tons pr. år. Fosfor udvaskningen 
fra Korupvej 10 er ukendt, da der pt. ikke findes modeller, der kan beregne denne ud-
vaskning. 
Nitratudledningen fra Korupvej 10 udgør efter reduktion fra udbringningsarealer til reci-
pienten 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 Korupvej 10 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. 
 
Selvom Korupvej 10 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 husdyrgodkendelseslovens 
beskyttelsesniveauer, at udvaskningen af kvælstof og fosfor på sigt vil falde. Dermed er 
det Aabenraa Kommunes vurdering, at udvidelsen på Korupvej 10 ikke vil betyde en for-
ringelse af Vadehavet eller de tilhørende habitat- og fuglebeskyttelsesområder. 

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

I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
 
I det følgende vurderes forekomsten af de bilag IV arter, hvor projektområdet ligger in-
denfor eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer 
indenfor de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV, Faglig 
rapport fra DMU nr.635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i databa-
serne ikke fundet registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbre-
delsesområde.  
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
har haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere doku-
mentation for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet 
i Danmark.  
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Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og 
skovbevoksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten fo-
rekommer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller til-
groning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning og øde-
læggelse af levestederne i omgivelserne. 
 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både 
før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Vandhuller-
ne i eller grænsende op til udbringningsarealerne skal være omgivet af dyrkningsfri 
bræmmer, målt fra vandhullets øverste kant (kronen) jf. afsnit 7.8. 
 
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 ledelinjer 
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. 
 
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-
randslinjen. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand men kan uden for yngletiden 
opholde sig i dybere vandhuller og vandhuller med forurenet vand. På land kan den fin-
des nær vandhuller under væltede træer o.l. 
På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projekt-
områdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og 
yngel. 
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Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at gennem-
førelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at 
anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetin-
gelserne for arten. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Selv 
om markfirben fortsat synes at gå lidt tilbage, er der ikke dokumentation for en kraftig 
tilbagegang. Den vurderes derfor ikke truet i Danmark. Markfirbenet træffes på steder 
med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave, 
stengærder og på vej- eller jernbaneskråninger. 
Trusler mod arten er næringsberigelse af levesteder, der medfører øget tilgroning og 
tættere vegetation, der forringer yngle og rastemulighederne for markfirben. Markfirben 
vurderes ikke at leve i projektområdets nærhed, da dens levesteder heriblandt overdrev 
ikke er del af projektområdet. 
 
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 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. 
Rødlisten er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sår-
bare eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige pad-
dearter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Dan-
mark 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. 
 
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 omkring bræmmer 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 potentielle levesteder 
for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, 
der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i 
forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter eller andre fredede 
eller rødlistede arter. 
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9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik 
(BAT)/renere teknologi 

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

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

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

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

- Foder 
- Staldindretning 
- Forbrug af vand og energi 
- Opbevaring/behandling af husdyrgødning 
- Udbringning af husdyrgødning 

 
Redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af, om de teknologier, der er 
valgt inden for de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT. Gennemgangen skal 
omfatte både de eksisterende og nye dele af anlægget. Redegørelsen skal endvidere in-
deholde et resumé af de væsentligste eventuelle alternativer, som ansøger har under-
søgt. I den forbindelse skal det begrundes, hvorfor der eventuelt er fravalgt løsninger, 
der er miljømæssigt bedre. Såfremt der i en eksisterende stald ikke anvendes bedst til-
gængelige staldteknologier, skal der redegøres for, hvornår stalden vil blive renoveret, 
således at den kommer til at leve op til niveauet for bedste tilgængelige staldsystem.  
  
Når det gælder svine- og fjerkræbrug skal redegørelsen på alle de nævnte 6 områder 
relateres til de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens referencedokument om 
BAT vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli 20034. F.eks. under foder-
teknologier angiver BREF-dokumentet, at fasefodring og fytasetilsætning betegnes som 
bedste tilgængelige teknik. Såfremt der ikke anvendes disse fodringsteknikker, skal det 
begrundes. 
 
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er udarbejdet et BREF-
dokument, der svarer til BREF-dokumentet vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduk-
tion af den grund, at kvæg ikke er listet i IPPC-direktivets artikel 6.6. Det fremgår af 
husdyrbruglovens § 19 og § 23, at Aabenraa Kommune ved vurderingen af en ansøgning 
om godkendelse efter § 12 skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foran-
staltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste til-
gængelige teknik og varetage hensyn til anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 
Da der i husdyrbrugloven således ikke skelnes mellem dyrearter, skal der redegøres for 
anvendelse af BAT på alle husdyrbrug uanset dyreart. 
  

                                                 
4 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svine-
produktion, 2003 
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For så vidt angår husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 12 er det Miljøklagenæv-
nets opfattelse, at ansøgeren skal orientere sig og over for Aabenraa Kommune redegøre 
for de mulige valg og/eller fravalg af BAT, der er beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens og 
Miljøstyrelsens vejledninger, Miljøstyrelsens BAT-blade, Skov- og Naturstyrelsens BAT-
byggeblade samt BREF-dokumentet for svine- og fjerkræavl. 
  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- redegørelse, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkår. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet og i hvilke afsnit redegørelse og vurderinger kan findes. Vilkårene kan findes i 
kapitel 2. 
 
Tabel 21 BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse og vurdering  

Staldindretning Afsnit 5.1 

Foder Afsnit 5.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6 

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

Affald Afsnit 5.9 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser 

Afsnit 5.11 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning 

Afsnit 6 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 6 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 8 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 8 

Management Se nedenstående 

 
Management 
Den daglige drift på ejendommen står ansøger og 1 ansat. Efter udvidelsen vil der blive 
behov for yderligere 6 ansatte. Denne stigning skyldes udelukkende at antallet af dyr 
stiger.  
 
Management ændrer sig en del i forbindelse med udvidelsen, dels da dyrene opdeles an-
derledes og derudover vil ændringen i malkesystemet ændre på de nuværende rutiner. 
Det forventes dog at management i produktionsanlæggene efter udvidelsen vil bliver for-
bedret ved bedre opdeling af dyrene. Derudover vil der i forbindelse med udvidelsen ind-
sættes et separationsanlæg, som skal separere alt gyllen. 
 
Med udvidelsen og opførelse af nye stalde, forventes der, at der bliver en bedre overvåg-
ning af dyrene i de grupper der kræver høj observation, herunder spædkalve, goldkøer 
og kælvende dyr.  
 
Fremadrettet vil spædkalvene opstaldes i hytter i deres første leve uger, og der føres ofte 
tilsyn med dem. Herefter vil de blive opstaldet i den kommende ungdyrstald (laden, som 
skal forlænges og ombygges), hvor de vil blive opdelt i hold indtil 6 måneders alderen, 
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hvor de flyttes på kviehotel.  Kvierne flyttes så tilbage til den eksisterende kostald, når 
de er ca. 23 mdr.   
 
I ansøgt drift bygges der en ny kostald udelukkende til malkende køer. Den eksisterende 
kostald vil så fremadrettet anvendes til kælvekvier og goldkøer.  I den nye kostald vil det 
være muligt at sektionsopdele køerne, således at foderbehovet kan justeres efter ydelse 
og efter, hvor i laktationen koen er. Derudover vil goldkøerne blive fjernet fra de mal-
kende køer og opstaldet tæt på det nye kælvningsafsnit.  
 
Når de er tæt ved kælvning kan de derved blive flyttet til en kælvningsboks (ca. en uge 
før kælvning). Herefter kan koen i ro og mag kælve. Når den har kælvet vil den blive sat 
ind i holdet med nykælvere. Her kan de fodres og observeres i højrisiko perioden, lige 
efter kælvning.  
 
Ansøger har sundhedsrådgivning med sin dyrlæge 1 gang om ugen, for at optimere ma-
nagement og sundhed i besætning. 
 
Separationsanlægget vil også ændre lidt på den daglige drift, dog kræver anlægget ikke 
tidskrævende pasning. Dog vil opstart af anlægget tage ca. 20 min pr. gang. Anlægget 
har en kapacitet på ca. 5-6 m2 pr. time, dvs. anlægget skal køre omkring 281 timer om 
måneden eller 9 timer om dagen, når dyreholdet er oppe på det ansøgte.  
 
Gyllen/væskefraktionen udbringes så vidt muligt ikke på søndage og helligdage, og der 
køres så vidt mulig ikke op til beboelsesejendomme på lørdage. 
 
Der bliver udarbejdet en beredskabsplan, så forholdsregler i forbindelse med uheld med 
kemikalier og gylle, brand mv. bliver beskrevet. 
 
Vurdering 
Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe 
mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendel-
sen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tabene til omgivelserne 
bliver så små som muligt under hensyntagen til produktionens lønsomhed. 
 
I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og 
udkørsel, således at omgivelserne i øvrigt påvirkes mindst muligt. Det er på baggrund af 
den beskrevne drift vurderet, at det ansøgte projekt lever op til dette. 
 
Det er på ovenstående baggrund kommunens vurdering, at der med de valgte løsninger 
for ombygninger, udvidelser, samt fremtidig drift, er truffet de nødvendige foranstaltnin-
ger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik. 
 
Miljøgodkendelsen er meddelt på grundlag af, at de oplyste teknikker bringes i anvendel-
se. På den baggrund bør husdyrbruget til enhver tid kunne redegøre for, at dette grund-
lag er til stede. Der stilles derfor vilkår om, at virksomheden – på tilsynsmyndighedens 
anmodning - skal redegøre for, at husdyrbrugets anlæg og drift er i overensstemmelse 
med de oplyste teknikker. Tilsynsmyndigheden kan stille krav til, i hvilken form redegø-
relsen skal leveres, herunder f.eks. procedurebeskrivelser, driftsregistreringer, regn-
skabsforhold mv. 
 



 

 

83

10  Alternative muligheder og 0-alternativet  
 
Alternative muligheder 
Med hensyn til alternative løsninger har der været overvejet flere løsninger mht. dyre-
holdets størrelse samt placering af gyllebeholderne. De nye gyllebeholdere ønskes dog 
placeret i tilknytning til det eksisterende anlæg, dog uden at ligge i vejen for yderlige 
udvidelser. Derudover har det været et ønske at bibeholde dyr i de ældre staldanlæg, 
som ligger tæt på stuehuset, men af hensyn til afstandskrav til nabo, er det ikke muligt 
at udvide dyreholdet i dette staldanlæg, så derfor vil den nuværende lade blive ombyg-
get, så den kan anvendes som kalvestald.    
 
Derudover er der overvejet at lave en anden form for gulvtype, herunder spaltegulv af 
hensyn til klovsundhed, men af hensyn til overholdelse af krav til ammoniakfordampning 
er der valgt at etablere fast gulv med 2 % hældning og dræn.   
 
Med hensyn til 0-alternativ vil der, hvis der ikke gives godkendelse til udvidelse til 
1000,35 DE, ville der forsat være den samme produktion, som der er i dag. 
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
I forbindelse med ophør af husdyrproduktion på ejendommen, vil der enten ske det, at 
ejendommen overdrages med alt indhold til en anden husdyrproducent - ellers vil anlæg-
get blive tømt for dyr og gødning, og rester af kemikalier, samt andet affald vil blive 
bortskaffet iht. kommunens affaldsregulativ. Unødvendige olietanke vil blive sløjfet. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ved ophør af driften skal sikres, at de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage til 
tilfredsstillende tilstand. Her tænkes der på bortskaffelse af oplagret husdyrgødning, af-
fald, maskiner og andet materiel. 
 
Der stilles vilkår som skal sikre, at der ved ophør af driften træffes de nødvendige foran-
staltninger for at undgå forureningsfare.  
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Hver anden dag kommer der en oversigt fra mejeriet over den leverede mælks kvalitet. 
På denne måde holdes besætningens sundhed overvåget. Derudover er der ydelseskon-
trol 11 gange årligt. 
 
I forbindelse med at besætningsstørrelsen overstiger 500 DE, skal besætningen være 
tilknyttet sundhedsrådgivning og der skal ligeledes udarbejdes en smittebeskyttelses-
plan, jf. Bek. Om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 DE. 
Ansøger er allerede tilknyttet den ”nye sundhedsrådgivningsaftale” med sin dyrlæge, som 
indebærer at dyrlægen kommer 1 gang om ugen, for at overvåge og optimere sundhe-
den i besætningen i samarbejde med ansøger. Denne dyrlæge godkender endvidere 
smittebeskyttelsesplanen. Ny sundhedsrådgivning styrker den forebyggende rådgivning, 
og lader i større udstrækning kvægbrugeren foretage den medicinske behandling af dy-
rene selv. En del af denne aftale indebærer, at der skal udarbejdes en smittebeskyttel-
sesplan. Denne plan omhandler følgende elementer: 

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

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

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

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

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

sundhedsstatus for leverandørbesætninger og indkøbte dyr mv. 
 
Smittebeskyttelsesplanen skal endvidere indsendes til fødevareregionen, som er kontrol-
lerende myndighed på dette område. 
 
Derudover skal der i forbindelse med tilladelse af en husdyrproduktion, der overskrider 
750 DE jf. den forventet revideret udgave af bek. om husdyrhold og arealkrav, ansøges 
tilladelse hertil hos jordbrugskommissionen. Der skal overholdes visse krav til dyrevel-
færd mm., for at jordbrugskommissionen kan give denne tilladelse. Der forventes at væ-
re følgende krav: 

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

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

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

4) Krav om oplysning af navnet på den kontrollerende dyrlæge  
 
Der føres kontrolbesøg af dyrlæge, som ikke er besætningsdyrlæge, hvor overstående 
forhold kontrolleres.  Evt. bemærkninger mm. underrettes til Jordbrugskommissionen. 
 
Ved det daglige opsyn og fastlagte rutiner, overvåges dyr, anlæg og diverse installationer 
og andet materiel. Slidte dele repareres eller udskiftes løbende. Det tilstræbes at udskifte 
dele på anlæg og maskiner med nyere dele der hører under betegnelsen BAT (bedre til-
gængelig teknik). Maskinparken holdes endvidere med service, og reparationer evt. ud-
skiftninger efter behov. 
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Der tages analyser af grovfoderet, når det er lagt i stak. Ud fra analyserne sammensæt-
ter og afstemmer fodringskonsulenten foderplanerne. 
 
Der føres journal over placering af markstakke, hvis der bliver behov for at lægge hus-
dyrgødning eller foder i markstak. Det tilstræbes dog at størstedelen af dybstrøelsen op-
bevares på møddingsplads og at alt grovfoder opbevares i plansiloanlæg. 
 
Der laves mark- gødningsplan årligt, og ud fra denne laves en sprøjteplan, hvor mængde 
og type af pesticid der anvendes/anbefales bliver noteret. Når behandlingerne er foreta-
get, noteres dette i en journal. 
 
Ved udbringning af husdyrgødning vil gødningsplanen blive fulgt.  
Dybstrøelsen lægges på møddingsplads og opbevares efter gældende regler.  
 
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. 
 
Opstår der problemer i forbindelse separationsanlægget, kommer der automatisk en 
alarmmeddelelse til ansøgers mobiltelefon, og systemet er indrettet så alarmen fortæller 
hvad der er galt.  
 
Der vil blive udarbejdet beredskabsplan så forholdsregler i forbindelse med rørbrud, 
uheld med gylle, syre, brand mv. er beskrevet. Anlægget efterses dagligt for utætheder 
mv., og der foretages service på anlæggene løbende efter behov. Beredskabsplan kan 
eftersendes. 
 
Der er ikke udarbejdet egentlige planer for reparation og vedligehold. Der foretages dag-
lige tjek og løbende service på anlæggene.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der skal føres en vis form for egenkontrol. Disse vilkår 
har til hensigt at dokumentere, at bedriften drives i overensstemmelse med forudsætnin-
gerne for godkendelsen og overholder godkendelsens vilkår. 
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13  Klagevejledning 
Miljøgodkendelse er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 af lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør 
af lovens § 76 påklages til Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, Skel-
bækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender 
umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt onsdag den 29. september 2010 i Lokal - Bladet Bud-
stikken, Aabenraa. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest ons-
dag den 27. oktober 2010 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for 
klagefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage over en § 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. 
 

• Ansøger Cornelis Theodorus van Schie og Maatje Rachel van Schie, Korupvej 10, 
adresse, 6372 Bylderup-Bov* 

• Nabo Johannes van Rijs og Attje Drost, Korupvej 7, 6372 Bylderup-Bov* 
• Nabo Christian Asmussen Grevsen, Korupvej 8, 6372 Bylderup-Bov*  
• Bortforpagter Claus Ehnstedt, Korupvej 4, 6372 Bylderup-Bov* 
• Bortforpagter Karl Sigfred Hansen, Korupmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov* 
• Bortforpagter Klovtoft Maskinstation, Rangstrupvej 3, 6230 Rødekro*  
• Bortforpagter Christian Møller, Korupmarkvej 6, Bylderup Bov* 
• Bortforpagter Verner Bossen, Fogderupvej 6, Bylderup-Bov* 
• Bortforpagter Henrik og Susi Ommen, Højvangsvej 6, 6372 Bylderup-Bov* 
• Modtager af husdyrgødning, Henrik Ommen, Højvangsvej 6, 6372 Bylderup-Bov* 
• Modtager af husdyrgødning, Jan Eschelsen, Broløkkevej 11, 6372 Bylderup-Bov* 
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• Landbosyd, Birgitte Popp Andersen, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, E-Mail: 
bpa@landbosyd.dk*  

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

*har fået ansøgningsmateriale og udkast til kommentering  
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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 2 godkendelse, skema nr. 8277, version 6, genereret 

den 17. juni 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 6. juli 2010 
1.1. Oplysningsskema til www.husdyrgodkendelse.dk /forslag til miljøgodkendelse 
1.2. Situationsplan  
1.3. Natur § 7 
1.4. Afløbsforhold samt tekniske anlæg, herunder støjkilder 
1.5. Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet 
1.6. Udbringningsarealer og transportruter 
1.7. Økonomiske beregninger i forhold til valg / fravalg af BAT  
1.8. Fuldmagt 
1.9. Oversigt over vandhuller omkring ejendommen og på udbringningsarealerne 
1.10. Eksisterende beplantning ved ejendommen 
1.11. Ansøgning om gylleseparation  
1.12. Beregninger for etape 1 (del af fiktivansøgning nr. 18224) 

 
2. Konsekvensområde  

 
 
 




































































































































































































































































































