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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Bo Langhede har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på 
ejendommen ”Felstedskov Kvægbrug I/S” beliggende Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa. 
Bedriften omfatter desuden ejendommene Frudam 17 samt Frudam 26, men da dyrehol-
det er samlet på Varnæsvej 559, er det denne ejendom, der gives miljøgodkendelse til. 
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.  
 
Ansøgningen er oprindeligt indsendt den 25. september 2008, seneste revision af ansøg-
ning er med skema nr. 9322, version 6 indsendt til Aabenraa Kommune og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 25. juni 2010. Ansøgningen fremgår af bilag 1. 
 
Husdyrbruget er ikke tidligere miljøgodkendt. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i køer m. opdræt.  
 
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 225,60 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
361,00 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 294,13 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 484,09 dyreenheder (nye DE). 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at: 
 
Etape 1 

• udvide den eksisterende ungdyrstald med 242 m2 (11*22 m), så stalden fremover 
bliver på 1.672 m2 (76*22 m) 

• etablere en ny ungdyr- og kostald på 2.400 m2 (60 m*40 m) 
• renovere staldindretningen i eksisterende kostalde således, at dybstrøelse med 

lang foderbord ændres til sengestald med spaltegulv og ringkanal 
• renovere malkestalden således, at den eksisterende sildebensstald ændres til ro-

botmalkestald 
• erstatte eksisterende mælketank med en ny, udendørs silotank til mælk 
• etablere en ny gyllebeholder på 3.000 m3 
• etablere et læhegn vest for gyllebeholderne 
• etablere et befæstet areal til kalvehytter på ca. 100 m2 
• udvide det befæstede areal mellem eksisterende kostald, foderlade, ungdyrstald 

og den nye ungdyr-/kostald fra ca. 600 m2 til 750 m2 
• opsætte en ny fodersilo til kraftfoder 
• etablere bad og wc faciliteter ved malkestalden 
• støbe fast gulv i den eksisterende halmlade således, at denne fremover kan an-

vendes som foderlade med indvendig ensilagesilo. 
 
Etape 2 

• indrette sengepladser til 50 køer i den nye stald og indsætte robot  
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Bygge- og anlægsarbejdet forventes påbegyndt, når godkendelsen er meddelt og afslut-
tet indenfor 2 år. Der indsættes dyr umiddelbart efter byggeriet er færdiggjort. Den nye 
stald (1.1.6 og 1.1.7) vil i etape 1 omfatte et dybstrøelsesafsnit med 15 køer og 5 op-
dræt. I etape 2 flyttes yderligere 75 køer og 25 opdræt til den nye stald. Til dette indret-
tes et afsnit som sengestald med spalter og ringkanal. Der vil i fase to blive installeret 
malkerobotter i stalden. Gyllen vil blive ledt til forsuringsanlæg og herefter til gyllebehol-
der. Etape 1 overholder kravene til ammoniakfordampning samt BAT, idet der sker udvi-
delse i kostaldene, hvori der anvendes gylleforsuring. Etape 2 omfatter udelukkende flyt-
ning af køer iht. nye regler for kvæghold således, at pladskravene er overholdt. Dermed 
vil der i etape 2 blive etableret spaltegulvsystem samt malkerobotter i den nye stald, og 
herefter flyttet køer fra de eksisterende stalde til det nye staldafsnit. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Felstedskov Kvægbrug I/S 
Under Felstedskov Kvægbrug I/S er der tre ejendomme, Varnæsvej 559, Frudam 26 og 
Frudam 17. Hele dyreholdet er på Varnæsvej 559, og det er derfor denne ejendom, der 
søger om miljøgodkendelse. Frudam 26 ligger ca. 850 m fra Varnæsvej 559. Der er ikke 
noget dyrehold på Frudam 26, men der er en gyllebeholder og en møddingsplads, der 
anvendes til oplagring af hhv. gylle og dybstrøelse fra anlægget på Varnæsvej 559. Der 
er noget dyrehold eller opbevaringsanlæg på Frudam 17. 
 

 
  
Anlæggene vurderes ikke at være teknisk og forureningsmæssigt forbundne, idet forure-
ningen fra de to anlæg kan adskilles. Dels er de både i luftlinje og visuelt langt fra hinan-
den, de er adskilt af kuperet terræn. Der er ingen rørforbindelser mellem de to anlæg. 
Der opbevares ikke foder på Frudam 26, og der flyttes ikke dyr mellem de to ejendom-
me. Der er således ikke daglige transporter mellem anlæggene. Der flyttes gylle 1 
gang om året fra Varnæsvej 559 til Frudam 26, typisk en gang om vinteren, når behol-
derne på Varnæsvej 559 er ved at være fyldte. Det tilstræbes, at dybstrøelse køres di-
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rekte i marken og pløjes ned, men den mængde, der ikke kan køres direkte ud, oplagres 
på møddingsstedet på Frudam 26. Her er der tale om 3-4 kørsler i løbet af vinteren. 
  
Med hensyn til natur og beskyttede områder ligger der et særligt sårbart overdrev (§ 7) 
nordvest for Varnæsvej 559, mens den nærmeste mose til Frudam 26 ligger øst opbeva-
ringsanlæggene. Anlæggene på de ejendomme påvirker derfor ikke de samme naturarea-
ler.  
  
Anlægget på Varnæsvej 559 er ikke mere afhængig af opbevaring mv. på Frudam 26 end 
at det kan stå alene, hvis denne ejendom mod forventning skulle blive solgt fra, idet der 
med etablering af ny gyllebeholder på Varnæsvej 559 er sikret tilstrækkelig opbevarings-
kapacitet i ansøgt drift. Der kan indgås andre aftaler om opbevaring af fast møg. 
 
Produktion og arealer 
Felstedskov Kvægbrug I/S på Varnæsvej 559 udvider fra de nuværende 200 jersey køer, 
150 jersey opdræt (6-25 mdr.), 50 jersey småkalve (0-6 mdr.) svarende til 294,13 DE til 
320 jersey køer, 240 jersey opdræt (6-24 mdr.), 80 jersey småkalve (0-6 mdr.) og 160 
jersey tyrekalve (udgangsvægt 40 kg) svarende til 484,09 DE. Der afgives 44,00 DE 
kvæggylle til andre bedrifter. Der hører i alt 191,40 ha udbringningsarealer til produktio-
nen (ejet/forpagtet), samt 28,92 ha aftalearealer. Alle aftalearealer er beliggende i ni-
trat- og fosforklasse 0, og ligger udenfor nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). In-
gen aftalearealer er beliggende således, at der skal tages særlige hensyn udover de ge-
nerelle lovkrav, hvad angår kvælstofdeposition og –udvaskning eller fosforafstrømning. 
Der er på baggrund heraf ikke stillet krav om udarbejdelse af en § 16 arealgodkendelse 
af de pågældende tredjemandsarealer. Aftalearealerne behandles derfor ikke yderligere i 
denne godkendelse. 
 
Alle udbringningsarealerne (ejet/forpagtet) ligger mere end 1,2 km fra byzone (Varnæs) 
samt mere end 500 m fra nærmeste samlede bebyggelse (Gammel Skovbøl) og fremgår 
af bilag 1.6 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der bliver etableret en ungdyr- og kostald på ca. 2.400 m2 (anlægsnr. 1.1.6 og1.1.7), 
som placeres syd for eksisterende produktionsanlæg. Der etableres to udendørs siloer, 
hhv. en mælketank, som ønskes placeret ved eksisterende malkestald, samt en kraftfo-
dersilo, som ønskes placeret vest for eksisterende kostald. Der etableres en ny gyllebe-
holder på 3.000 m3, som ønskes placeret ved den eksisterende gyllebeholder – enten syd 
eller nord for denne, afhængigt af jordbundsforholdene. De to gyllebeholdere er etableret 
med naturligt flydelag, og dermed bliver beholderen ikke væsentligt højere i ansøgt drift 
end den eksisterende beholder er i nudriften. Gyllebeholderne er placeres vest for det 
eksisterende staldanlæg, hvorved produktionsanlægget ligger samlet.  
 
Byggestil og –materialer vælges i overensstemmelse med eksisterende anlæg således, at 
disse fremover fortsat vil fremstå som en samlet enhed.  
 
Der er meddelt dispensation fra afstandskravet til privat fællesvej, idet den valgte place-
ring af den nye stald samt nye gyllebeholder ikke overholder afstandskravet på 15 m, jf. 
§ 8 i husdyrloven. Dispensationen er givet, idet der er tale om en mindre befærdet grus-
vej, hvorfor generne som følge af byggeriets tætte placering ved vejen (< 5 m) må be-
tegnes som værende begrænsede. De topografiske forhold på ejendommen betyder, at 
anden placering af stalden vil være uhensigtsmæssig, idet der skal graves dybt ind i 
skrænten, som driftsbygningerne ligger i. Hensynet til det samlede indtryk af ejendom-
mens driftsbygninger vurderes at veje tungere end hensynet til den private fællesvej 
grundet ejendommens placering tæt ved kysten. Det er således hensigtsmæssigt at fore-
tage bygningsudvidelser på sydsiden af Varnæsvej sammen med eksisterende bygninger 
og dermed væk fra kysten samt naboer. Placering af den nye gyllebeholder sammen med 
den eksisterende beholder vurderes ligeledes at være hensigtsmæssigt ud fra såvel land-
skabelige såvel som driftsmæssige betragtninger. Gyllebeholderne ligger under terræn 
ift. indkørslen og den private fællesvej, og dermed er placeringen ikke til gene for den 



 

 

8

private fællesvej samtidig med, at beholderne er forholdsvis gemt i landskabet. Der skal 
søges særskilt tilladelse ved Aabenraa Kommune iht. privatvejsloven til omlægning af 
den private fællesvej. Godkendelse heraf er en forudsætning for den valgte placering af 
det nye byggeri. 
 
Landskabelige værdier 
Ejendommen samt størstedelen af de tilhørende udbringningsarealer er beliggende in-
denfor ”værdifulde kystlandskaber” samt ”kystnærhedszonen”. Det nye byggeri ligger 
indenfor ”område med naturinteresser”, jf. Aabenraa Kommuneplan 2009. Ejendommen 
og de tilhørende driftsbygninger er placeret på hver sin side af Varnæsvej. Stuehus og en 
ældre småkalvestald er således beliggende nord for vejen og nærmest kysten. Øvrige 
driftsbygninger samt udvidelsen foregår syd for Varnæsvej og væk fra kysten samt na-
boer. 
 
De topografiske forhold betyder, at driftsbygningerne ligger afskærmet mod øst og mod 
syd. Nord for driftsbygningerne ud mod Varnæsvej samt øst for den eksisterende gylle-
beholder er der etableret læhegn. Desuden etableres et nyt læhegn vest for den nye gyl-
lebeholder. Anlægget ligger relativt højt ift. havets overflade, men lavere end det omgi-
vende terræn, hvilket bevirker, at anlægget er mindre synligt for naboer.  
 
Eksisterende samt nyetablerede læhegn bestående af egnstypisk beplantning samt ter-
rænforholdene generelt har en afskærmende effekt ift. driftsbygningerne, hvorved an-
læggets visuelle indflydelse på det omkringliggende kystlandskab er begrænset. 
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen udvides i de eksisterende stalde ved, at der foretages renovering af kostal-
dene ved at ændre fra dybstrøelsessystem med lang ædeplads til sengestald med spalter 
og ringkanal. Den nye ungdyr- og kostald bygges syd for eksisterende anlæg og dermed 
væk fra nærmeste naboer. Nærmeste nabo Varnæsvej 566 ligger ca. 56 m/68 m øst for 
nærmeste produktionsanlæg (målt fra hhv. staldhjørne/staldcentrum), som er en aflast-
ningsstald med dybstrøelse, anlægsnr. 1.1.3. Der er tale om en eksisterende bygning, 
hvor der i nudrift er køer på dybstrøelse med undtagelse af den østligste del, som ikke 
hidtil har været i brug. I ansøgt drift vil denne del af bygningen blive anvendt som aflast-
ningsafsnit for op til 10 jerseykøer med opdræt.  
 
Nærmeste byzone er Varnæs beliggende øst for ejendommen. Genekriteriet ift. lugt er 
overholdt, idet den beregnede geneafstand (ukorrigeret) på 243,55 m er mindre end den 
faktiske afstand på ca. 2.667 m. Nærmeste samlede bebyggelse er landsbyen Gammel 
Skovbøl beliggende sydøst for ejendommen. Hertil er lugtgenekriteriet ligeledes over-
holdt, idet den beregnede geneafstand (ukorrigeret) på 158,90 m er mindre end den fak-
tiske afstand på ca. 1.971 m. Lugtgenekriteriet ift. nabo er overholdt, idet den beregnede 
geneafstand (FMK - korrigeret) på 46,48 m er mindre end den vægtede gennemsnitsaf-
stand på 86,45 m beregnet ud fra lugtcentrum for alle staldbygninger. 
 
Der er ingen byzone-, sommerhusområder eller lokalplanudpegede boligområder inden 
for 1.000 m fra produktionen på Varnæsvej 559. 
 
Kraftfoderet blæses ind i en silo, der er placeret udenfor malkestalden, og der kan fore-
komme mindre støvgener ved dette. I foderladen tippes rapskager, roepiller og sojaskrå i 
køresiloer, og ved dette kan der ligeledes forekomme mindre støvgener i selve bygnin-
gen. Driften medfører ikke væsentlige støvgener udenfor ejendommen. Der kan fore-
komme støv og støjgener i forbindelse med indkøring af halm. Der er dog ingen gener 
udenfor ejendommen, når halmen er kørt ind.  
 
I ansøgt drift vil malkningen foregå døgnet rund vha. robotter placeret i malkestalden. 
Der forventes en støjreduktion, idet robotter er mere støjsvage end det gamle malkesy-
stem. Der vil forekomme støj fra maskiner i forbindelse med håndtering og blanding af 
foder, der dels foregår i plansiloerne udenfor samt inde i foderladen. Når den færdige 
ensilage oplagres i plansiloerne, vil der ligeledes være støj forbundet med kørsel og op-
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lagring. Af hensyn til naboer og omgivelser tilstræbes det, at disse støjende arbejdsop-
gaver udføres i dagtimerne. 
 
Der anvendes naturlig ventilation i alle stalde med undtagelse af malkestalden og den 
gamle småkalvestald. Her anvendes ventilation primært i sommerperioden og kun efter 
behov. Renovering af malkestalden og installation af malkerobotter kan minimere beho-
vet for mekanisk ventilation. Generelt er der begrænset brug af mekanisk ventilation på 
ejendommen, der kan medføre støjgener udenfor ejendommen. 
 
Der er ikke foretaget særlige tiltag for at dæmpe støjkilder, idet der med den ansøgte 
drift og renovering af malkestalden sikres mere støjsvage arbejdsprocesser på ejendom-
men fremover.  
 
Transport til og fra ejendommen 
Der er flere indkørsler til både anlæg, aftægtsbolig og stuehus. Der anvendes dog pri-
mært en indkørselsvej i forbindelse med husdyrproduktionen, som er en privat fællesvej, 
hvis indkørsel er placeret mellem malkestalden og den nuværende gyllebeholder, jf. bilag 
1.2. 
 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 1.099 
til 1.257 pr. år svarende til en stigning på ca. 14,4 %. Samlet vil der ske en stigning på 
158 af de tunge transporter til og fra ejendommen i forbindelse med udvidelsen. Denne 
øgning skyldes primært at antallet fodertransporter øges, hvilket naturligt hænger sam-
men med stigningen i antallet af dyr på ejendommen i ansøgt drift. 
 
Antallet af gylletransporter stiger fra 134 til 313, mens antallet af udkørsler med møg 
falder fra 209 til 45, så stigningen i antallet af transporter med husdyrgødning stiger 
samlet set kun med 15 læs. En del af gylletransporterne foregår ad interne markveje, 
dette er især arealerne beliggende tæt på anlægget. Ved kørsel på offentlig vej passeres 
kun enkeltbeboelser, men ingen samlede bebyggelser og byer. Det er maskinstation der 
står for udbringning af husdyrgødning. Mælken afhentes hver anden dag, og det fortsæt-
ter uændret efter udvidelsen.  
 
Transporter foregår hovedsageligt i dagtimerne, og udenom tættere bebyggede områder, 
hvorfor stigningen i antal transporter ikke forventes at give anledning til væsentlige ge-
ner.  
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om 
miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget. Dog 
er der et § 3 overdrev på 0,8 ha beliggende ca. 175 m nordvest for ejendommen, som 
Aabenraa Kommune sidestiller med et § 7 naturområde, idet arealet har en god naturtil-
stand med mange karakteristiske og værdifulde arter. På baggrund heraf er der i forbin-
delse med projekttilpasning af ansøgningen stillet krav om, at der ikke sker en meremis-
sion fra anlægget på Varnæsvej 559 som følge af udvidelsen. Dermed overholder det 
ansøgte projekt det individuelle ammoniakkrav ift. det pågældende § 3 overdrev, idet 
emissionen fra det ansøgte projekt er mindre end emissionen i nudriften. Nærmeste § 7 
område er et overdrev ved Syvmandsskov beliggende ca. 1,2 km sydvest for ejendom-
men. Da meremissionen fra anlægget er negativ, dvs. mindre end førsituationen sker der 
ingen merdeposition til det pågældende naturområde eller øvrige beskyttede naturtyper 
beliggende ved ejendommen.  
 
Det nærmeste Natura 2000 område er ”Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vester-
mark”, som er hhv. EF-habitatområde (H84) samt EF-fuglebeskyttelsesområde (F58). 
Området er beliggende ca. 5,5 km sydvest for ejendommen. Afstanden fra driftsanlæg-
gene på Varnæsvej 559 samt den reducerede ammoniakemission i ansøgt drift betyder, 
at udvidelsen af kvægholdet ikke bidrager til øget kvælstofbelastning i det pågældende 
Natura 2000 område. 
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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.  
 
Da en række af de 191,40 ha udbringningsarealer (ejet/forpagtet) ligger i oplandet til de 
tre målsatte søer ”Felsbæk Møllesø”, ”Troldmose” samt ”Store Søgård Sø” er der stillet 
særlige krav til reduktion af fosforoverskuddet på disse arealer. I ansøgningen er der på 
baggrund af fosfortal for arealerne placeret 23,97 ha (12,5 %) i fosforklasse 1 samt 
22,41 ha (11,7 %) i fosforklasse 3. I ansøgningssystemet viser beregningerne, at der 
fraføres 55,4 kg P udover det generelle krav, og at det samlede fosforoverskud for det 
ansøgte projekt er beregnet til 7,2 kg P/ha/år. Dermed overholder det ansøgte Aabenraa 
Kommunes skærpede krav om maksimalt 7,5 kg fosforoverskud pr. ha om året. På area-
lerne beliggende i fosforklasse 1 må fosforoverskuddet ikke overstige 4,0 kg P/ha/år, 
mens der skal opretholdes fosforbalance på arealerne beliggende i fosforklasse 3.  
 
Udbringningsarealerne afvander til Aabenraa Fjord samt Vadehavet. Beskyttelsesniveauet 
for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, idet ingen arealer er belig-
gende i nitratklasser. Størstedelen af arealerne er beliggende i et område, hvor kvælstof-
reduktionspotentialet ligger på 0-50 %, og ikke er sårbart ift. nitrat. En mindre del af 
arealerne er beliggende i et område, hvor reduktionspotentialet er 76-100 %. Udvask-
ningen af kvælstof til overfladevand reduceres i ansøgt drift med ca. 517 kg N/år sam-
menlignet med før-situationen. 
 
Af de 191,40 ha udbringningsarealer (ejet/forpagtet) er 21,64 ha svarende til 11,3 % 
beliggende indenfor områder, der er sårbare for nitratudvaskning (NFI). Efter udvidelsen 
reduceres udvaskningen på disse arealer fra 38 mg nitrat/liter til 36 mg nitrat/liter. Re-
duktionen sker som følge af et reduceret dyretryk på ejendommens arealer, der reelt er 
på 2,22 DE/ha og ikke de 2,3 DE/ha, som er det maksimalt tilladelige for kvægbrug. 
 
Dermed overholder det ansøgte alle generelle samt skærpede krav ift. at begrænse tabet 
af næringsstoffer til overfladevand og grundvand. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, vurderes ikke at 
være væsentlige. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Felstedskov Kvægbrug I/S lever på baggrund af det ansøgte projekt samt den beskrevne 
drift op til Aabenraa Kommunes niveau for BAT, hvad angår 

• Management, da der bl.a. udarbejdes mark- og gødningsplaner og der udarbejdes 
en beredskabsplan. Der føres sundhedsrådgivning med en dyrlæge hver måned. 

• Foder, da der tages analyser af grovfoderet, således at foderplanen kan optimeres 
i forhold til dyrenes biologiske behov (kalv, kvie, malkende ko, goldko, slagteko 
og evt. slagtekalv). Der er ikke anvendt mere effektiv fodring som virkemiddel til 
at efterleve det generelle ammoniakreduktionskrav eller opnå niveauet for BAT. 

• Staldindretning, da der sker gylleforsuring i flere stalde. 
• Vand og energi, da bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses 

jævnligt. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Det er påtænkt 
at genvinde varme fra mælkekølingsanlægget. 

• Udbringning af husdyrgødning, da der udarbejdes gødningsplan og denne følges. 
Der udbringes ikke husdyrgødning på vandmættede, snedækkede, frosne eller 
oversvømmede arealer. 

• Opbevaring af husdyrgødning sker i stabile beholdere, der kan modstå mekanisk, 
termiske og kemiske opvirkninger. Beholderne tømmes jøvnligt af hensynet til ef-
tersyn og vedligeholdes – normalt 1 gang årligt. Der etableres et tæt flydelag. 
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Dybstrøelse opvares på møddingsplads eller udbringes direkte. Al husdyrgødning 
forsures. 

 
Alternative løsninger 
Grundet terrænforholdene er det valgt at placere den nye gyllebeholder nord for den ek-
sisterende beholder, da der ved denne placering skal graves mindre ud. Det kan dog vise 
sig, at jordbunden er for blød til den valgte placering, hvorfor der også er søgt om god-
kendelse af en alternativ placering af den nye gyllebeholder syd for den eksisterende. 
Begge placeringer kræver dispensation ift. husdyrbruglovens § 8, hvad angår afstands-
kravet på 15 m til privat fællesvej. Begge placeringer overholder kravet om 15 m til of-
fentlig vej, i dette tilfælde Varnæsvej.   
 
Der er som bilag til ansøgningen indsendt depositionsberegninger for den alternative pla-
cering af gyllebeholderen, som dokumenterer, at denne placering kan anvendes uden 
risiko for, at omgivende natur belastes mere end det er tilfældet ved placeringen nord for 
eksisterende beholder. Der er tale om en forskydning mod syd på ca. 75 m, og den al-
ternative placering vil betyde, at lageret kommer længere væk fra det beskyttede § 3 
overdrev nord for ejendommen, end det er tilfældet ved den ansøgte placering. Dermed 
anses den højst prioriterede samt ansøgte placering at være såkaldt worst-case scenario, 
hvad angår ammoniakdeposition til naturområder. Da der ikke beregnes på lugt fra hus-
dyrgødningslagre i IT-ansøgningssystemet, er der ingen ændring af de beregnede lugt-
genegrænser, såfremt den alternative placering vælges i stedet. Hvad angår afstanden til 
naboer, øges denne såfremt den alternative placering vælges. 
 
Med hensyn til alternative løsninger har det også været overvejet at lave en anden form 
for gulvtype, herunder præfabrikerede drænede gulve, som vil kunne have reduceret 
ammoniakfordampningen til omtrent samme niveau og anses som BAT, men af hensyn til 
klovsundhed har ansøger valgt at fortsætte med spaltegulv, som han har gode erfaringer 
med. Som kompensation er der valgt virkemidler i form af gylleforsuring samt øget andel 
dybstrøelse, der køres direkte ud og pløjes ned. Gylleforsuringen har yderligere den for-
del, at teknologien kan kobles på dele af det eksisterende anlæg, samt at den reducerer 
fordampningen fra de flydende lagre til et niveau svarende til fast overdækning. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at Felstedskov Kvægbrug I/S har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik i den udstrækning, BAT er defineret for malke-
kvæg og opdræt. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen kan 
drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene i denne mil-
jøgodkendelse overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte udvidelse på Felsted-
skov Kvægbrug I/S, Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa. 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret i uge 50, 2009 i Aaben-
raa Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i 
beslutningsprocessen. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få til-
sendt udkast til miljøgodkendelse. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev den 17. december 2009 orienteret om 
ansøgningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 22. 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. 
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Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden. 
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal – Bladet Budstikken, 
Aabenraa onsdag den 15. september 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberet-
tigede personer, organisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været 
inddraget i sagens behandling. Disse er listet i afsnit 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 miljøgodkendel-
se mv. af husdyrbrug til udvidelse af husdyrbruget Felstedskov kvægbrug I/S på Var-
næsvej 559, 6200 Aabenraa. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på:  

 
• 320 malkekøer (7.000 kg mælk/årsko) 
• 240 kvier/stude (6-24 mdr.) 
• 80 småkalve (0-6 mdr.) 
• 160 tyrekalve (udgangsvægt 40 kg) 

 
Alle af racen jersey svarende til 484,09 DE. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 
 
Etape 1 

• udvide den eksisterende ungdyrstald med 242 m2 (11*22 m), så stalden fremover 
bliver på 1.672 m2 (76*22 m) 

• etablere en ny ungdyr- og kostald på 2.400 m2 (60 m*40 m) 
• renovere staldindretningen i eksisterende kostalde således, at dybstrøelse med 

lang foderbord ændres til sengestald med spaltegulv og ringkanal 
• renovere malkestalden således, at den eksisterende sildebensstald ændres til ro-

botmalkestald 
• erstatte eksisterende mælketank med en ny, udendørs silotank til mælk 
• etablere en ny gyllebeholder på 3.000 m3 
• etablere et læhegn vest for gyllebeholderne 
• etablere et befæstet areal til kalvehytter på ca. 100 m2 
• udvide det befæstede areal mellem eksisterende kostald, foderlade, ungdyrstald 

og den nye ungdyr-/kostald fra ca. 600 m2 til 750 m2 
• opsætte en ny fodersilo til kraftfoder 
• etablere bad og wc faciliteter ved malkestalden 
• støbe fast gulv i den eksisterende halmlade således, at denne fremover kan an-

vendes som foderlade med indvendig ensilagesilo. 
 
Etape 2 

• indrette sengepladser til 50 køer i den nye stald og indsætte robot  
 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter accept af anmeldt byggeri 
eller andre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Varnæsvej 
559, 6200 Aabenraa. 
 
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 samt  
• i henhold til de fastsatte vilkår 
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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 
 
Den 10. september 2010 
 
 
     
 
Lene Kragh Møller   Birgitte Myrthue  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 82 35   Direkte 73 76 78 63 
lkmoe@aabenraa.dk   bmy@aabenraa.dk 
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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. 9322, version 6, genereret og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 25. juni 2010 og med de vilkår, der frem-
går af miljøgodkendelsen. 

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

 
Gyldighed  

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

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
4. Der skal søges særskilt tilladelse ved Aabenraa Kommune til omlægning af 

privat fællesvej. 
5. Stald nr. 1.1.6/1.1.7 samt gyllebeholder (1.1.11) kan opføres indtil 5 m fra 

privat fællesvej. 
6. Til afskærmning af den nye gyllebeholder (1.1.11) på 3.000 m3 skal der, 

som beskrevet i situationsplanen, etableres og vedligeholdes et tre-rækket 
læhegn vest for beholderen. Læhegnet skal bestå af egnstypiske træer og 
buske, som i løbet af 4-5 år giver en vedvarende og effektiv afskærmning. 
Beplantningen skal være afsluttet senest 12 måneder efter etablering af 
gyllebeholderen.  

7. Til afskærmning af staldanlæggene skal eksisterende læhegn langs og syd 
for Varnæsvej vedligeholdes. Beplantningen skal bestå af minimum tre 
rækker træer. 

8. Den nye ungdyr-/kostald (1.1.6/1.1.7) og gyllebeholder (1.1.11) skal opfø-
res i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i ansøgningen. 

9. Den nye ensilageplads skal etableres i den eksisterende halmlade som be-
skrevet i ansøgningen. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  

10. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte stald-
afsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående ta-
beller dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 11. Dyreen-
hedsomregningsfaktoren 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 
dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, som gælder. 
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Fase 1 – fordeling af dyr (2 år efter godkendelsens meddelelse) 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og ud-
mugnings-system) 

Ydelse/ 

alder/ 

vægt 

Antal dyr DE 

1.1.1 
Kostald:  

Jerseykøer 

Sengestald med spalter 
(kanal, bagskyl eller 

ringkanal) 

7.000 kg 
mælk/års

ko 
110+37 174,14 

1.1.2 
Kostald:  

Jerseykøer 

Sengestald med spalter 
(kanal, bagskyl eller 

ringkanal) 

7.000 kg 
mælk/års

ko 
110+38 175,33 

1.1.3 
Aflastnings-
stald:  

Jerseykøer 

Dybstrøelse (hele area-
let) 

7.000 kg 
mælk/års

ko 
10 11,85 

1.1.4 
Kalveafdeling: 

Småkalve, jer-
sey 

Dybstrøelse (hele arealet) 0-6 mdr. 40 8,00 

1.1.5 
Ungdyr-
/kviestald: 

Kvier, jersey 

Sengestald med spalter 
(kanal, bagskyl eller 

ringkanal) 
6-24 mdr. 210+25 85,44 

1.1.7 
Ny goldko-
/ungdyrstald: 

Jerseykøer 
Dybstrøelse (hele area-

let) 

7.000 kg 
mælk/års

ko 
15 17,77 

 Kvier, jersey 6-24 mdr. 5 1,82 

1.1.8 
Gl. kalvestald: 

Småkalve, jer-
sey 

Dybstrøelse (hele area-
let) 

6-24 mdr. 15 3,00 

1.1.9 
Kalvehytter: 

Småkalve, jer-
sey 

Dybstrøelse (hele area-
let) 

0-6 mdr. 25 5,00 

 Tyrekalve, jer-
sey 

Dybstrøelse (hele area-
let) 

0-6 mdr. 160 1,74 

I alt 484,09 

 
Fase 2 – fordeling af dyr (5 år efter godkendelsens meddelelse) 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og ud-
mugnings-system) 

Ydelse/ 

alder/ 

vægt 

Antal dyr DE 

1.1.1 
Kostald:  

Jerseykøer 

Sengestald med spalter 
(kanal, bagskyl eller 

ringkanal) 

7.000 kg 
mælk/års

ko 
110 130,31 

1.1.2 
Kostald:  

Jerseykøer 

Sengestald med spalter 
(kanal, bagskyl eller 

ringkanal) 

7.000 kg 
mælk/års

ko 
110 130,31 

1.1.3 
Aflastnings-
stald:  

Jerseykøer 

Dybstrøelse (hele area-
let) 

7.000 kg 
mælk/års

ko 
10 11,85 
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1.1.4 
Kalveafdeling: 

Småkalve, jer-
sey 

Dybstrøelse (hele arealet) 0-6 mdr. 40 8,00 

1.1.5 
Ungdyr-
/kviestald: 

Kvier, jersey 

Sengestald med spalter 
(kanal, bagskyl eller 

ringkanal) 
6-24 mdr. 210 76,35 

1.1.6 
Ny goldko-
/ungdyrstald: 

Jerseykøer 

Sengestald med spalter 
(kanal, bagskyl eller 

ringkanal) 

7.000 kg 
mælk/års

ko 
75 88,85 

 Kvier, jersey 6-24 mdr. 25 9,09 

1.1.7 
Ny goldko-
/ungdyrstald: 

Jerseykøer 
Dybstrøelse (hele area-

let) 

7.000 kg 
mælk/års

ko 
15 17,77 

 Kvier, jersey 6-24 mdr. 5 1,82 

1.1.8 
Gl. kalvestald: 

Småkalve, jer-
sey 

Dybstrøelse (hele area-
let) 

6-24 mdr. 15 3,00 

1.1.9 
Kalvehytter: 

Småkalve, jer-
sey 

Dybstrøelse (hele area-
let) 

0-6 mdr. 25 5,00 

 Tyrekalve, jer-
sey 

Dybstrøelse (hele area-
let) 

0-6 mdr. 160 1,74 

I alt 484,09 

11. 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 tabeller. 

12. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrel-
se efter hhv. 2 år og 5 år, og når besætningen er nået op på 484,09 DE 
(max.). 

13. Alle 320 jerseykøer skal være udgående min. 1 måned/år indenfor ud-
bringningsarealet. 

14. Alle 240 kvier (6-24 mdr.) skal være udgående minimum 5 mdr./år, hvor 
de 3 måneder om året er udenfor udbringningsarealet og 2 måneder om 
året indenfor udbringningsarealet. 

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

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

17. Ventilatorer skal serviceres og renholdes med henblik på driftsstikker funk-
tion med mindst mulige støj- og lugtgener. 

 
Fodring 
18. Der skal udarbejdes foderplaner for malkekøerne, der indeholder oplysnin-

ger om indholdet af totalt protein, AAT og PBV i foderet. Foderplaner skal 
opbevares på husdyrbruget i mindste 5 år og forevises på kommunens for-
langende.  

19. Grovfodermidler bortset fra frisk græs, der udgør mere end 10 % 
FE/malkeko/dag, skal analyseres for indholdet af råprotein, AAT, PBV. Ana-
lysen skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Resultatet af analysen 
skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på Kommunens 
forlangende. 
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Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
20. 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 og forevises på Kommunes forlangende. 

21. 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 

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

i siloen. 
 
Energi- og vandforbrug 

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

dokumenteres for minimum en 5-årig periode. 
27. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 200.000 

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. 

28. 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.  

29. Senest 2 år efter at denne miljøgodkendelse er blevet meddelt, skal der 
være etableret et varmegenindvindingsanlæg, der er koblet på mælkekøle-
anlægget. 

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

31. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 17.571 
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 overfladevand 

32. Der skal søges særskilt tilladelse til afledning af sanitært spildevand ved 
Aabenraa Kommune. 

33. Der skal søges særskilt tilladelse til afledning af tag- og overfladevand ved 
Aabenraa Kommune. 

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

35. Overfladevand fra det befæstede areal ved kalvehytterne skal ledes til gyl-
lebeholderne. 
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Kemikalier og medicin mv. 

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

37. Der må ikke ske påfyldning af marksprøjte eller rengøring af maskiner og 
redskaber på ejendommen. 

 
Affald 

38. Opbevaringspladsen til døde dyr skal placeres nord for nuværende kostal-
den (1.1.2 og 1.1.3), som vist på bilag 1.2. 

39. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 10. 
 
Dieselolie 

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

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

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

43. Olie- og fedtprodukter skal opbevares på en sådan måde, at der ikke op-
står risiko for forurening. 

44. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 

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

46. 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. 

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

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

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 

49. Der må opbevares op 1.500 m3 flydende husdyrgødning på ejendommen 
Frudam 26. Der skal føres registrering af tidspunkt for samt mængder af 
gylle, der køres til opbevaring på anden ejendom. Oplysningerne skal op-
bevares i 5 år og forvises på Kommunens forlangende. 

 
Drift af gylleforsuringsanlæg 

50. I kostaldene (1.1.1 og 1.1.2) skal der etableres et forsuringsanlæg i hen-
hold til ansøgningen (efter BAT-blad ”Svovlsyrebehandling af kvæggyl-
le/svinegylle”). Anlægget skal være i drift året rundt (8760 timer/år).  

51. 100 % af gyllen fra dette godkendte husdyrbrug skal forsures, inden det 
ledes til gyllebeholderne. 

52. Til sikring mod forurening af jord, undergrund og grundvand med syrespild 
ved lækage på syretanken, skal syretanken være dobbeltskroget, og forsu-
ringsanlæg med tilhørende syretank skal placeres på støbt bund/plads.  



 

 

19

53. Gyllens pH skal registreres løbende ved hjælp af datalogning. Gyllens pH-
værdi i procestanken inden hver behandling skal i gennemsnit ligge på 
maksimalt pH 6,0 på månedsbasis. 

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

55. Driftstiden af gylleforsuringsanlægget skal være på 8760 timer/år, jf. 
www.husdyrgodkendelse.dk (timetæller) 

56. Der skal i forbindelse med syretanken etableres nødbrusningsanlæg, køre-
stolper omkring syretanken til sikring imod påkørsel og syreskabet skal af-
låses, så man ikke umiddelbart kan åbne skabet. 

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

 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

58. Dybstrøelse fra småkalve og anden fast møg, der ikke køres direkte ud og 
pløjes ned eller kan karakteriseres som kompost, skal opbevares på mød-
dingspladsen på ejendommen Frudam 26. 

59. Der skal føres registrering af tidspunkt for samt mængder af dybstrøelse, 
der køres til opbevaring på anden ejendom. 

60. 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. 

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

62. 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. 

 
Anden organisk gødning 

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

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

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

66. Fast og mobilt pumpeudstyr må ikke kunne fjernbetjenes. 
67. Traktordrevne pumper skal, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, 

f.eks. ved arbejdsdagens ophør, afbrydes ved kraftoverførselsakslen. Trak-
toren skal aflåses eller helt frakobles pumpeudstyret. 

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

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt 

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

 
Fluer og skadedyr 

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

71. 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. 

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

Støj 
73. Bidraget fra landbruget med adressen Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa til 

det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land samt i 
det angivne område i områdecenter Felsted ikke overskride følgende vær-
dier: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern støj fra landbruget, 
er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. 
 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer 
ved boliger. Støjgrænserne må i det angivne boligområde i områdecenter Fel-
sted ikke overskrides noget sted i området. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det 
mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbi-
drag. Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i 
umiddelbar nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. Ved tilkørsel af foderaf-
grøder 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 stationære anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes områ-
de, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i land-
brugets støjbidrag. Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksem-
pelvis fra blæsere på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i land-
brugets støjbidrag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ik-
ke hører til landbruget. 
 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udfø-
res, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målin-
ger/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. 

 

 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 helligdage  
kl. 07.00 - 22.00 

Alle dage 
kl. 22.00 – 07.00 

Det åbne land 55 45 40 
Områdecenter Felsted 
område 1.2.011.B 

45 40 35 
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Lys 
74. Lyskeglen ved mælketanken må ikke vende ud mod Varnæsvej eller vende 

direkte nabobeboelse mod øst. belysningen skal forsynes med bevægelses-
sensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen. 

75. Der skal være natsænkning af lyset i staldene 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3 mellem 
kl. 22 og kl. 05, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i staldene.  

76. Belysningen i staldene 1.1.4 og 1.1.5 skal være sluttet mellem kl. 21 og kl. 
07, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i staldene. 

 
Ammoniak – generel reduktion 

77. Minimum 75 % af den producerede dybstrøelse på ejendommen skal køres 
direkte ud og pløjes ned. 

 
Ammoniak – individuel reduktion og natur 

78. Markstak af komposteret husdyrgødning må ikke placeres nærmere end 
300 m fra det § 3 beskyttede overdrev beliggende ca. 175 m nordvest for 
ejendommen. 

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealerne 

79. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgød-
ning svarende til 420,20 DE (max. 37.219 kg N og 6.240 kg P) på de 
191,40 ha udbringningsarealer (ejet/forpagtet). 

80. På bedriftens udbringningsarealer (ejet/forpagtet) skal Plantedirektoratets 
regler for udbringning op til 2,3 DE/ha overholdes. 

81. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 
191,40 ha udbringningsarealer, som er angivet i ansøgningen, jf. kortbilag.  

82. Udbringning af flydende husdyrgødning må kun foretages ved nedfældning 
på følgende arealer: mark nr. 2-0, 2-1, 2-2, 13-0, 14-1, 21-0 og CLS2. 

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

84. Der skal føres en journal, som viser aftaler om udbringning af husdyrgød-
ning fra ejendommen. Aftalearealernes størrelse, placering, ejerforhold 
samt tidshorisont for indgåede aftaler skal være oplyst. 

85. Der skal afsættes op til 40,00 DE (max. 3.457,50 kg N og 591,50 kg P) til 
udspredning på aftalearealer (28,92 ha), og der skal foreligge dokumenta-
tion herfor. 

86. Der må kun ske afsætning af husdyrgødning til udbringning på de i ansøg-
ningen opgivne aftalearealer, jf. kortbilag samt iht. gældende regler. 

87. Ansøger er ansvarlig for, at gylleudbringning på gylleaftaler udføres i hen-
hold til de vilkår der er opsat i godkendelse for det enkelte areal. Vilkåret 
omfatter kun de aftalearealer, hvorpå ansøger leverer gyllen udbragt. 

88. Kvæg svarende til 19,09 DE af besætningen på Varnæsvej 559 græsser 
udenfor udbringningsarealet hvert år. Dokumentation herfor skal på kom-
munens forlangende kunne forevises i form af nedskrevne registreringer 
med oplysninger om antal dyr, græsningsperiode og græsningsareal. 

 
Beskyttet natur 

89. Der etableres og vedligeholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri 
bræmme på mindst 5 meter rundt om søen på matr. nr. 1086 Felsted Ejer-
lav, Felsted (mark 14-1). Bræmmen måles fra søens øverste kant. 

90. Der etableres og vedligeholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri 
bræmme på mindst 2 meter langs matr. nr. 1 Felstedskov, Felsted (mark 1 
og 30-8). Bræmmen måles fra overdrevets øverste kant. 

91. Græsningstrykket på overdrev A, mose G og eng H jf. kort 5 må ikke over-
stige 0,8 DE/ha/år og der må ikke ske tilskudsfodring. 
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92. På følgende udbringningsarealer skal flydende husdyrgødning nedfældes på 
sort jord og græs i en bræmme på 30 meter op til naturområder: 1, 15-0, 
16-0, 30-8 og CSL3. 

93. Der skal etableres en 2 m bred dyrknings-, sprøjtnings- og gødskningsfri 
bræmme langs vandløbet på mark 11 og ”Nykøbt”, se nedenstående kort 
5. 

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

 
Fosfor til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 

95. Fosforoverskuddet må ikke overstige 4 kg P/ha/år på mark 2-0, 4-1, 5-0, 
16-0. 

96. Der skal være fosforbalance på mark 2-1, 2-3, 4-0, CSL2, CSL3. 
97. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for overholdelse af de to fo-

regående vilkår i form af gødningsregnskab på markniveau. 
98. På ejendomsniveau må der maximalt være et fosforoverskud på 7,2 kg 

P/ha/år. Det forudsættes, at der ikke tilføres fosfor med handelsgød-
ning/uorganisk gødning, såfremt der er balance eller fosforoverskud på 
arealerne (startgødning til majs undtaget). Der må ikke tilføres arealerne 
anden organisk gødning med indhold af fosfor. 

99. Flydende husdyrgødning må ikke udbringes i en afstand på 20 meter fra 
beskyttede vandløb på arealer, der skråner mere end 6 grader. 

2.7 Husdyrbrugets ophør 
100. 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 
101. 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. 

102. 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. 

103. 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. 

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

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

106. Der skal indgås fast serviceaftale med producenten af gylleforsuringsan-
lægget om kontrol jf. servicemanualen, herunder kalibrering af pH-målere, 
minimum 2 gange årligt. Oplysninger om kontrol og kalibrering skal note-
res i driftsjournalen og kopi af kontrolrapporten skal opbevares i mindst 5 
år på husdyrbruget. Disse oplysninger skal forevises på Kommunens for-
langende. 
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107. Korrekt drift af forsuringsanlægget skal kunne dokumenteres på Kommu-
nens forlangende.  

108. Enhver type af driftsstop af forsuringsanlæg skal noteres sammen med år-
sagen dertil. Disse data skal opbevares i mindst 5 år på husdyrbruget og 
forevises på Kommunens forlangende. 

109. For indkøbte fodermidler skal følge- og indlægssedler opbevares på hus-
dyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. 

110. Det skal noteres i driftsjournalen hvilke dyr (CKR-dyrnr.), dato for flytning 
og arealet, hvortil dyrene flyttes ved græsning udenfor udbringningsarea-
let. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år og forevises på Kommunes 
forlangende. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget Felstedskov Kvægbrug I/S er større end 250 dyreenheder (DE) og er der-
for omfattet af 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om 
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aa-
benraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om æn-
dringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat 
og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i hen-
hold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger ind-
sendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal 
ammoniakemissionen reduceres med 25 %.  
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde ved udvidelsen af det eksi-
sterende husdyrbrug. Vilkår, der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, der er 
beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk arbejds-
kraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Varnæs-
vej 559, 6200 Aabenraa med ejendoms nr. 5800004960. Ansøger ejer desuden Frudam 
17 og 26. Der er ikke teknisk og forureningsmæssig samdrift mellem ejendommene. 
 
Til husdyrbruget Varnæsvej 559 er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 
47972, og virksomhedens CVR nr. er 21500186. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
9322, version 6, genereret og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 25. juni 
2010. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den miljøtekniske beskri-
velse, 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 10. september 2018.  
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

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

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

• der sker væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik således, at der 
skabes mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at dette 
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 
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldan-
læg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Den fortsat skarpe konkurrence indenfor husdyrbrug samt øgede krav til dyrevel-
færd samt miljøteknologi indenfor anlæg og markbrug nødvendiggør en specialisering og 
en udvikling mod større brug for at kunne leve op til de stadig skrappere krav. Det er 
nødvendigt med års mellemrum at udskifte udtjente stalde og inventar, og i den forbin-
delse er en større produktion med til at betale for de nødvendige renoveringer og nybyg-
geri. Alt det ansøgte byggeri opføres i tilknytning til det eksisterende byggeri på ejen-
dommen.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den ansøgte udvidelse er erhvervsmæssigt nødvendig 
ift. at foretage de ansøgte renoveringer og forbedringer. Effekten af nye teknologier samt 
anvendelsen af BAT betyder, at den ansøgte udvidelse kan ske uden meremission af 
ammoniak fra anlægget sammenlignet med nudriften.  
 

 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone mellem Aabenraa og Varnæs. 
 
Tabel 1 Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens rammedel 
fremtidige byzone 

Ca. 2.667 
m 

Ejendommen ligger 
vest for Varnæs 

 

Kommuneplanramme 
10.1 

50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens rammedel 
fremtidige sommerhusområ-

Ca. 3.300 
m  

Ejendommen ligger 
syd for sommerhus-

området 
50 m 
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de  

Kommuneplanramme 
1.7.004.S 

Område i landzone, der i 
lokalplan er udlagt til bolig-
formål, blandet bolig og er-
hvervsformål 

Ca. 2.667 
m 

Ejendommen ligger 
vest for områder i 
Varnæs planlagt til 

byformål 

 

Kommuneplanramme 
10.1 

50 m  

 

 

 

Område i landzone, der i 
lokalplan er udlagt til offent-
lige formål med henblik på 
beboelse, institutioner, re-
kreative formål og lign.   

 

 

 

 

 

Ca. 2.500 
m 

 

 

 

Ejendommen ligger 
øst for et område 
udlagt til offentlige 
formål (golfbane) 

 

Lokalplan S 15 

 

 

 

50 m 

Nabobeboelse Ca. 55 m*  

Ejendommen ligger 
sydvest for nabo-
ejendommen Var-
næsvej 566 (enkelt-
bolig uden land-

brugspligt) 

50 m 

*Afstand målt fra nærmeste staldhjørne. Afstanden fra nærmeste staldcentrum (lugtgeneberegning) er 67,91 
m. 
 
Afstandene til kommuneplaner/lokalplaner fremgår af kortet på forrige side. 
 
Tabel 2 Afstandskrav – placering af nye anlæg 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 

Ca. 170 
m 

Stuehus samt aftægtsbolig 
nord for Varnæsvej 

15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed > 25 m 
Ukendt, men ingen indenfor 

25 m 25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

Ca. 1.400 
m 

Ejendommen ligger nord for 
dette anlæg beliggende ved 

Syvmandsskov 
50 m 

Enkelt vandindvindings-
anlæg > 100 m 

Ejendommen ligger syd for 
dette vandindvindingsanlæg 

DGU.Nr.: 161.223 
25 m 

Vandløb 
Ca. 190 

m 

Ejendommen ligger for syd 
vandløbet. Nye driftsbygnin-
ger er placeret syd for Var-
næsvej ift. dette vandløb. 

15 m 

Dræn Ca. 25 m 
Den nye stald (anlægsnr. 
1.1.6 og 1.1.7) ligger syd-

vest for drænet 
15 m 

Sø Ca. 410 Ejendommen ligger sydøst 
for en beskyttet sø (Var-

15 m 
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m næsvej 585)  

Privat fælles vej Ca. 5 m 

Der er søgt dispensation fra 
afstandskravet til privatfæl-
lesvej hvad angår den nye 
stald (anlægsnr. 1.1.6 og 
1.1.7) samt nye gyllebehol-
der (anlægsnr. 1.1.11) 

15 m 

Offentlig vej 
Ca. 16 m/ 

alternativt 
ca. 91 m 

Den nye gyllebeholder place-
res syd for Varnæsvej i en 
afstand af ca. 16 m. Ved 
alternativ, sydligere place-
ring af beholderen øges af-

standen. 

15 m 

Naboskel Ca. 57 m 
Ejendommen ligger vest for 
skellet til Varnæsvej 566. 

30 m 

Afstandene fremgår af bilag 1.2 
 
Kirkebeskyttelseslinje og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinjen” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. 
 
Kystnærhedszonen 
Ejendommen og alle tilhørende udbringnings- og aftalearealer er beliggende indenfor 
”Kystnærhedszonen”. 
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Lavbund og 
okker”, ”VMPII lavbundsarealer” eller ”Øvrige lavbundsarealer”. En mindre del af arealer-
ne er beliggende i lavbundsklasse IV ”Ingen risiko for okkerudledning”.  
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Strandbeskyttelseslinje 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. Ejendommen og 
dens anlæg ligger op til, men udenfor udpegningen. 
 
Klitfredningslinje 
Ingen fredede klitter i området. 
 
Skovbyggelinje 
Der er en skovbyggelinje, som går tværs gennem staldanlæggene. Den sydligste andel af 
eksisterende samt de nye anlæg bliver placeret indenfor udpegningen. Det ansøgte byg-
geri vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som land-
brugsejendom med malkekvæg, hvorfor der ikke skal søges om dispensation fra naturbe-
skyttelseslovens § 17.  
 
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. 
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Der er ingen arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede områ-
der”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinjen for fortidsminder. 
 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29f fastsat regler om, at der på 
fortidsminder og inden for en afstand af 2 meter fra dem ikke må foretages jordbehand-
ling, gødes eller plantes. 
 
I henhold til naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 1042 af 20/10/2008, må der ikke inden for 
100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven fo-
retages ændringer i tilstanden af arealet, herunder etableres hegn, placeres camping-
vogne og lignende. Forbuddet gælder ikke for sædvanlig hegning på jordbrugsejendom-
me og landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning. Forbuddet gælder endvidere ikke 
for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet, samt fortidsminder, der er nævnt i bilag 
1 til loven. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Følgende udbringningsarealer grænser op til/indbefatter ”Beskyttede sten- og jorddiger”: 

• areal 5-0 (øst for ejendommen) 
• areal 5-2 (øst for ejendommen) 
• areal 9-0 (øst for ejendommen) 
• areal 12 (sydøst for ejendommen) 
• areal 12-1 (sydøst for ejendommen) 
• areal 13-0 (sydøst for ejendommen) 
• areal 14-0 (syd for ejendommen) 
• areal 14-1 (syd for ejendommen) 
• areal 15-0 (syd for ejendommen) 
• areal CSL-2 (syd for ejendommen) 
• areal CSL-2 (syd for ejendommen) 

 
Følgende aftalearealer grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”: 

• areal 5-3 GA EE (sydvest for ejendommen) 
• areal 6-0 GA EE (sydvest for ejendommen) 

 
I museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 er i § 29a fastsat regler om, at der ikke 
må foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddi-
ger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om fortids-
minder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelse af dyreholdet på ejendommen ikke vil være i 
uoverensstemmelse med formålet med de nævnte udpegninger, idet driftsbygninger lig-
ger udenfor udpegningerne. Der er ikke stillet særlige vilkår ift. driften af arealerne, hvad 
angår de pågældende udpegninger, idet arealerne hidtil har været dyrkede. Fortsat drift 
af arealerne vurderes ikke at være i uoverensstemmelse med formålet med de pågæl-
dende udpegninger. Der er sket indberetning til kulturarvsstyrelsen angående udbring-
ningsareal 13-0, hvor et beskyttet jorddige er blevet nedlagt i perioden fra 2004-2008. 
Kulturarvsstyrelsen er myndighed iht. museumsloven og afgør dermed, hvorvidt der skal 
ske genetablering af diget m.v., hvorfor sagen ikke behandles yderligere i denne god-
kendelse. 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
I det følgende redegøres for staldanlæggenes placering i landskabet ift. kommuneplanens 
udpegninger, sårbare naturtyper iht. naturbeskyttelseslovens § 3 og husdyrbrugslovens § 
7 samt internationale naturbeskyttelsesområder.  
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Landskabelige værdier 
 
  Tabel 3 Materialevalg 

Bygning 
Grund-
plan ca. 

Byg-
nings-
højde 

ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anven-
delse 

1.1.1 
Gl. kostald  
Bygning 2 

936 m2 5,7 m 20 º 
Sider: lysgrå stålplader 

Tag: hvidt eternit 
Kostald 

1.1.2 
Nyere ko-

stald 
Bygning 3 

1.340 m2 

 8,5 m 20 º 
Sider: lysgrå stålplader, 

åben 
Tag: grå eternit 

Kostald 

1.1.3 

Aflast-
ningsafde-
ling til 

malkekøer 
Bygning 3 

160 m2 8,5 m 20 º 
Sider: lysgrå stålplader, 

åben 
Tag: grå eternit 

Aflast-
ningsstald 

1.1.4 

Ungdyr-
stald, kal-
veafd. 

(udvidelse) 
Bygning 1 

242 m2 7,5 m 20 º 

Sider: søstenselement, 
gardiner 

Gavl: lysgrå stålplader 
Tag: grå eternit, åben i 

kip 

Småkalve 
0-6 mdr. 

1.1.5 

Ungdyr-
stald, kvie-
afdeling 
Bygning 1 

1.430 m2 7,5 m 20 º 

Sider: søstenselement, 
gardiner 

Gavl: lysgrå stålplader 
Tag: grå eternit, åben i 

kip 

Ungdyr 6-
24 mdr. 

1.1.6
/1.1.
7 

Ny stald 
Bygning 5 2.400 m2 

Ca. 9 
m 20 º 

Sider: søstenselemter 
Gavl: lysgrå stålplader 

Tag: grå eternit 

Malkekøer 
og ungdyr 
6-24 mdr. 
samt mal-
kerobotter 

1.1.8 Kalvestald 257 m2 4,2 m 20 º 
Sider: lecablokke, hvidt 

Tag: grå eternit Kalvestald 

1.1.9 Kalvehytter - 
Ca. 1,5 

m 
- Hvid plast, gitterlåge 

Småkal-
ve/tyrekal

ve 

1.1.1
0 

Gyllebehol-
der 

1.800 m3 3,75 m - Helstøbt i grå beton Gyllebe-
holder 

1.1.1
1 

Ny gylle-
beholder 3.000 m3 4,0 m - 

Bund: Støbt i grå beton 
Sider: grå beton ele-

menter 

Ny gylle-
beholder 

- 
Eksisteren-
de ensila-
gesiloer 

1.200 m2 3,0 m - 
Bund: Støbt i grå beton 
Sider: grå beton ele-

menter 

Eksiste-
rende en-
silagesiloer 

- 
Foder- og 
halmlade 1.530 m2 8,2 m 20 º 

Sider: fundablokke, lys 
grå stålplader 

Tag: grå eternit, lyspla-
der 

Foder- og 
halmlade 

- Værksted 269 m2 Ca. 5-6 
m 

35 º 
Sider: mur-

sten/lecablokke, hvidt 
Tag: rødbrun eternit 

Værksted 

- Maskinhus 541 m2 7,3 m 20 º 

Sider: fudablokke,  lys-
grå stålplader 

Tag: rødbrun eternit, 
lysplader 

Maskinhus 

- Malkestald 383 m2 6,0 m 20 º Sider: lecablokke, hvidt Malkestald 
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mm. Tag: hvidt eternit mm. 
 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde land-
skaber”, men ejendommen og størstedelen af de tilhørende udbringningsarealer er belig-
gende indenfor udpegningen ”Værdifulde kystlandskaber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige naturarealer” 
samt ”Naturområder”. De nyetablerede anlæg mod syd ligger indenfor ”Område med 
naturinteresser”.  
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 1.200 m til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et overdrev ved Syv-
mandsskov beliggende sydvest for ejendommen. Der er et § 3 overdrev på 0,8 ha belig-
gende ca. 175 m nordvest for ejendommen, som sidestilles med et § 7 naturområde 
grundet naturtilstanden samt forekomsten af karakteristiske og værdifulde arter. Derfor 
er der stillet krav om, at der ikke sker en meremission fra anlægget som følge af udvidel-
sen idet afstanden til naturområdet er mindre end 300 m. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 5,5 km sydvest for 
ejendommen. Området er Natura 2000 området ”Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted 
Vestermark”, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. 58 og habitatområde nr. H84. 
 
Nærmeste marine Natura 2000 område er ”Flensborg Fjord og Nybøl Nor”, herunder fug-
lebeskyttelsesområde nr. 64 beliggende ca. 11,3 km syd og sydøst for ejendommen. 
 
En mindre del af bedriftens arealer (ca. 20 ha) er beliggende i oplandet til Bjerndrup Møl-
leå, som afvander til Vidåsystemet, der omfatter Natura 2000 området Sønderådalen, 
herunder habitatområde H90 ”Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen” samt fugle-
beskyttelsesområde nr. 57 ”Sønderådål”.  
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Følgende § 3 naturområder er beliggende indenfor 1.000 m fra ejendommens anlæg: 

- overdrev ca. 175 m nordvest for ejendommen (vurderet som § 7) 
- mose/rørsump ca. 850 m sydvest for ejendommen 
- fersk eng/natureng ca. 850 m sydvest for ejendommen 
- mose/rørsump ca. 450 m syd for ejendommen 
- mose/ellesump/pilekrat ca. 1.000 m øst for ejendommen 
- 4 mindre vandhuller 
- Ikke-målsat vandløb, rørlagt med udløb i Aabenraa Fjord ca. 45 m nord for 

småkalvestalden (anlægsnr.1.1.8) og ca. 80 m fra anlæggene syd for Var-
næsvejen 

- Ikke-målsat vandløb i Syvmandsskoven ca. 350 m syd og sydvest for den 
nye stald (anlægs nr. 1.1.6/1.1.7) 

- Møllebæk, som er et B1-målsat vandløb (opfyldt målsætning) med udløb i 
Aabenra Fjord ca. 830 m vest for gyllebeholderne (1.1.10 og 1.1.11) 
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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-
riefritidsformål”, ”Planlagte arealer til feriefritidsformål” eller ”Planlagte arealer til byfor-
mål”.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommens placering i landskabet er hensigtsmæssig 
vurderet ud fra afstande til nærliggende naturområder samt udpegninger. Etableringen af 
en ny stald i samme stil som eksisterende byggeri sammenholdt med etableringen af 
trerækket læhegn vest for eksisterende og ny gyllebeholder vil sikre, at ejendommen 
fremover fortsat fremstår som en enhed. Ejendommen er delt af landevejen Varnæsvej, 
og hovedparten af husdyrholdet samt driftsbygninger er placeret syd for denne. Nærmest 
kysten og nord for landevejen ligger en mindre småkalvestald, stuehus, aftægtsbolig, 
maskinhus og værksted. En gammel staldbygning er taget ud af drift og er under nedriv-
ning. Der etableres således ikke nyt byggeri på den del af ejendommen, som ligger 
nærmest kysten. Den nye bygning etableres syd for eksisterende driftsbygninger. Den 
valgte placering kræver, at der graves yderligere ind i skrænten. Dog anses den valgte 
placering som mest hensigtsmæssig ud fra såvel landskabsmæssige såvel driftsmæssige 
hensyn. Driftsbygningerne ligger lavt i terrænet, som virker afskærmende mod øst og 
syd. Nord for bygningerne ud mod vejen samt øst for gyllebeholderne sikrer afskærmen-
de beplantning, at driftsbygningerne ikke fremstår dominerende i det kuperede landskab.  
 
De beskyttede naturtyper nærmest ejendommen og udbringningsarealerne kan fortsat 
beskyttes gennem de stillede vilkår til driften, jf. vurderingen ift. natur. 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Udvidelsen af husdyrbruget ønskes foretaget i 2 etaper, hvor etape 1omfatter den reelle 
udvidelse af dyreholdet samt etablering, udvidelse og ændring af staldanlæg. Etape 2 
består i en ændring af fordelingen af det ansøgte dyrehold med henblik på at kunne 
overholde kravene i den kommende lov om hold af kvæg, hvor der bl.a. er større plads-
krav samt krav om syge- og aflastningsbokse, forbedret kælvningsforhold m.m.  
 
Når miljøgodkendelsen er meddelt, vil etape 1 af udvidelsen bestå i at indhente tilbud på 
byggeri af goldkostald samt etablering af plansilo i foderladen samt ombygning af kostal-
dene. Ombygningen af kostaldene vil først og fremmest påbegyndes, og i løbet af ca. et 
år påbegyndes byggeriet af den nye stald til goldkøer og kælvekvier (1.1.6/1.1.7). Byg-
geriet vil strække sig over 1-2 år, og der vil løbende ske en opformering af dyreholdet, 
hvor der evt. også købes køer ind.  Udvidelsen af besætningen vil fortrinsvist ske grad-
vist for bedre at kunne udnytte egen avl. Efter staldbyggeriet er færdigt kan dyrene flyt-
tes. Det bliver først efter staldbyggeriet er færdiggjort, at den nye gyllebeholder vil blive 
opført. Der etableres en udendørs mælketank, som bliver 5 m høj og har rustfri og hvide 
stålplader, i forbindelse med mælketanken etableres der en lille bygning, hvorfra afhent-
ning af mælk foregår. 
 
Der foreligger ikke en nøjagtig tidsplan for staldbyggeriet, men etape 1 og 2 vil foregå 
hurtigst muligt, og over de kommende 5 år efter godkendelsen er givet. I etape 1 udvi-
des dyreholdet, eksisterende stalde renoveres, der etableres gylleforsuring, bygges ny 
gyllebeholder og ny stald med et dybstrøelsesafsnit. I etape 2 indrettes der desuden 
spaltegulv og malkerobotter i den nye stald, hvorefter der flyttes køer og kvier fra eksi-
sterende stalde til den nye stald. På den måde er der reelt tale om en færdiggjort udvi-
delse samt etablering af anlæg, teknologier og nye staldsystemer i etape 1, mens etape 
2 indbefatter komplet ibrugtagning af ny stald samt flytning af dyr staldene i mellem.  
 
Tabel 4a Dyreholdet – etape 1 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder 
Antal 
dyr 

DE 

1.1.1 
Kostald:  

Jerseykøer 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

7.000 kg 
mælk/årsko 

110 

+37 
174,14 

1.1.2 
Kostald:  

Jerseykøer 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

7.000 kg 
mælk/årsko 

110 

+38 
175,33 

1.1.3 
Aflastningsstald:  

Jerseykøer 
Dybstrøelse (hele are-

alet) 
7.000 kg 

mælk/årsko 10 11,85 

1.1.4 
Kalveafdeling: 

Småkalve, jersey 
Dybstrøelse (hele are-

alet) 
0-6 mdr. 40 8,00 

1.1.5 
Ungdyr-/kviestald: 

Kvier, jersey 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

6-24 mdr. 
210 

+25 
85,44 

1.1.7 
Ny goldko-
/ungdyrstald: 

Dybstrøelse (hele are-
alet) 

7.000 kg 
mælk/årsko 15 17,77 
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Jerseykøer 

 Kvier, jersey 6-24 mdr. 5 1,82 

1.1.8 
Gl. kalvestald: 

Småkalve, jersey 
Dybstrøelse (hele are-

alet) 
6-24 mdr. 15 3,00 

1.1.9 
Kalvehytter: 

Småkalve, jersey 
Dybstrøelse (hele are-

alet) 0-6 mdr. 25 5,00 

 Tyrekalve, jersey 
Dybstrøelse (hele are-

alet) 
0-6 mdr. 160 1,74 

I alt 484,09 

 
Tabel 4b Dyreholdet – etape 2 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder 
Antal 
dyr 

DE 

1.1.1 
Kostald:  

Jerseykøer 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

7.000 kg 
mælk/årsko 

110 130,31 

1.1.2 
Kostald:  

Jerseykøer 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

7.000 kg 
mælk/årsko 

110 130,31 

1.1.3 
Aflastningsstald:  

Jerseykøer 
Dybstrøelse (hele are-

alet) 
7.000 kg 

mælk/årsko 
10 11,85 

1.1.4 
Kalveafdeling: 

Småkalve, jersey 
Dybstrøelse (hele are-

alet) 
0-6 mdr. 40 8,00 

1.1.5 
Ungdyr-/kviestald: 

Kvier, jersey 

Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

6-24 mdr. 210 76,35 

1.1.6 
Ny goldko-
/ungdyrstald: 

Jerseykøer 
Sengestald med spal-
ter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

7.000 kg 
mælk/årsko 75 88,85 

 Kvier, jersey 6-24 mdr. 25 9,09 

1.1.7 
Ny goldko-
/ungdyrstald: 

Jerseykøer Dybstrøelse (hele are-
alet) 

7.000 kg 
mælk/årsko 15 17,77 

 Kvier, jersey 6-24 mdr. 5 1,82 

1.1.8 
Gl. kalvestald: 

Småkalve, jersey 
Dybstrøelse (hele are-

alet) 
6-24 mdr. 15 3,00 

1.1.9 
Kalvehytter: 

Småkalve, jersey 
Dybstrøelse (hele are-

alet) 
0-6 mdr. 25 5,00 

 Tyrekalve, jersey Dybstrøelse (hele are-
alet) 

0-6 mdr. 160 1,74 
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I alt 484,09 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der kan gives 5 år til den ansøgte udvidelse, idet udvi-
delse af kvægbesætninger primært vha. egen avl kræver længere tid, end hvis dyrene 
indkøbes. Om end udvidelsen er mere langsigtet ved egen avl, er der bedre mulighed for 
at avle sunde dyr, og risikoen for indførsel af syge dyr og smitsomme sygdomme reduce-
res. Forskellen på de to etaper er, at der flyttes køer og kvier fra eksisterende, renovere-
de kostalde til den nye goldko-/ungdyrstald, som indrettes med spalter og malkerobotter. 
I den nye stald vil der i etape 1 blive indsat enkelte dyr i et dybstrøelsesafsnit, der funge-
rer som aflastningsstald. Der er således ingen forskel i antal DE på ejendommen i de to 
etaper. Da kostaldene renoveres til spaltestalde, og da der i disse anvendes gylleforsu-
ring, vil der være en mindre ammoniakemission i etape 1, end den beregnede i ansøg-
ningssystemet, der afspejler den endelige udvidelse efter færdiggørelse af etape 2. Alle 
krav til reduktion af ammoniakfordampningen er dermed overholdt i begge etaper. I eta-
pe 2 vil der således være færre dyr i kostaldene med gylleforsuring, mens der er flere 
dyr i den nye stald med spalter og malkerobotter. I denne stald er der ikke anvendt for-
suring som virkemiddel, idet gyllen først forsures undervejs til gyllebeholderen og ikke i 
selve stalden. På baggrund af disse forhold vurderes det, at dyreholdet kan udvides og 
placeres som beskrevet, og at den indsendte ansøgning omfatter de beregninger, som 
beskriver det endelige projekt samt værst tænkelige situation, hvad angår ammoniakfor-
dampning. Det ansøgte dyrehold kan således udvides og placeres iht. ovenstående ske-
maer samt de dertil stillede vilkår for udnyttelse af denne godkendelse samt lugtgenekri-
terier, generelle samt individuelle ammoniakreduktionskrav.  

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
BAT indenfor kvægbrug er ikke præcist defineret, da der ikke er noget, der svarer til re-
ferencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion. Der er udarbejdet et BAT-blad for præfabrikerede drænede 
gulve samt et BAT-blad på svovlsyrebehandling af kvæggylle, begge teknologier for dyre-
typen malkekvæg. Ansøger efterlever BAT ved anvendelse af gylleforsuring i kostaldene 
samt ved forsuring af gyllen fra den nye goldko-/ungdyrstald, inden den ledes til gyllebe-
holder. Der er ingen krav om anvendelse af præfabrikerede drænede gulve for opdræt, 
hvorfor spalter anses som værende BAT for denne dyretype. Tilsvarende anses 
dybstrøelse som værende BAT for småkalve, kælvende køer samt syge dyr, der har be-
hov for aflastning. Naturligt flydelag på gyllebeholderne anses som værende BAT, når 
dette er veletableret samt når gældende regler for førelse af logbog overholdes. Forsu-
ring af gyllen før den ledes til lagertank reducerer ammoniakfordampningen til samme 
niveau som fast overdækning, dvs. med ca. 50 % i forhold til naturligt flydelag. 
 
Der er udarbejdet en fiktiv ansøgning for projektet (skema nr. 18259), som udgør sam-
menligningsgrundlaget ift. den ansøgte drift, og derved dokumenterer, at denne lever op 
til niveauet for BAT. Fravalg af BAT og anvendte alternativer er beskrevet for hvert stald-
anlæg herunder. 
 
Stald 1.1.1 (bygning 2) 
Der er tale om en eksisterende, ældre kostald, som renoveres. Der ændres staldsystem 
fra dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til sengestald 
med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal). Begge systemer har en fordampning af NH3 
på 8 %.  
 
Da præfabrikeret, drænet gulv anses som BAT for malkekvæg, er det dette staldsystem, 
som fastsætter reduktionskravet. BAT-stalden har en fordampning, som er 50 % lavere 
end det ansøgte staldsystem eksklusiv virkemidler. Der anvendes derfor svovlsyrebe-
handling (forsuring) af kvæggyllen, som reducerer fordampningen af ammoniak fra stal-
den med 50 %, og niveauet for BAT er således overholdt ved den ansøgte staldtype og 
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det anvendte virkemiddel, jf. BAT-blad ”Svovlsyrebehandling af kvæggylle”, 2. udgave 
revideret d. 19.05.2009. 
 

1.1.1 Staldsystem & Teknologi NH3 tab 

Nudrift 
Dybstrøelse, lang ædeplads med 
spalter  

(kanal, bagskyl eller ringkanal) 
8 % 

Ansøgt drift 

Sengestald med spalter 

(kanal, bagskyl eller ringkanal) 

 

Gylleforsuring 

8 % 

 

            ÷ 50 % 

BAT Præfabrikeret, drænet gulv 4 % 

 
Stald 1.1.2 (bygning 3) 
Der er tale om en eksisterende, nyere kostald, som renoveres. Der ændres staldsystem 
fra dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til sengestald 
med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal). Begge systemer har en fordampning af NH3 
på 8 %.  
 
Da præfabrikeret, drænet gulv anses som BAT for malkekvæg, er det dette staldsystem, 
som fastsætter reduktionskravet. BAT-stalden har en fordampning, som er 50 % lavere 
end det ansøgte staldsystem eksklusiv virkemidler. Der anvendes derfor svovlsyrebe-
handling (forsuring) af kvæggyllen, som reducerer fordampningen af ammoniak fra stal-
den med 50 %, og niveauet for BAT er således overholdt ved den ansøgte staldtype og 
det anvendte virkemiddel, jf. BAT-blad ”Svovlsyrebehandling af kvæggylle”, 2. udgave 
revideret d. 19.05.2009. 
 

1.1.2 Staldsystem & Teknologi NH3 tab 

Nudrift 
Dybstrøelse, lang ædeplads med 
spalter  

(kanal, bagskyl eller ringkanal) 
8 % 

Ansøgt drift 

Sengestald med spalter 

(kanal, bagskyl eller ringkanal) 

 

Gylleforsuring 

8 % 

 

            ÷ 50 % 

BAT Præfabrikeret, drænet gulv 4 % 

 
Stald 1.1.3 (bygning 3) 
Aflastningsstalden etableres i den eksisterende kostald (1.1.2). Den østligste del af stal-
den indrettes som dybstrøelsesafsnit i ansøgt drift, hvor der er plads til et mindre antal 
malkekvæg, som har behov for aflastning pga. f.eks. kælvning eller sygdom. Til formålet 
aflastningsstald anses dybstrøelse af hensyn til dyrevelfærden som værende BAT for dy-
retypen. 
 
Stald 1.1.4 (bygning 1) 
Den eksisterende ungdyrstald udvides således, at der i ansøgt drift er plads til flere kvier 
samt bibeholdelse af et dybstrøelsesafsnit til småkalve (0-6 mdr.). Dybstrøelse til små-
kalve vurderes at være BAT, når der strøs godt og rigeligt med henblik på at sikre tørre 
overflader, så lugt og ammoniak begrænses mest muligt. 
 
Stald 1.1.5 (bygning 1) 
Den eksisterende ungdyrstald er indrettet som sengestald med spalter (kanal, bagskyl 
eller ringkanal), hvor der i ansøgt drift indsættes flere kvier (6-24 mdr.). Der er intet 
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krav om etablering af præfabrikeret, drænet gulv til opdræt eller anvendelse af gyllefor-
suring, hvorfor det valgte system kan sidestilles med BAT for den pågældende dyretype. 
Forsuring i denne stald er desuden fravalgt, dels pga. staldens placering væk fra de to 
kostalde med forsuring, dels pga. at ungdyrene er udegående 5 mdr. om året, hvorved 
den opnåede effekt er begrænset. Gyllen ledes til en omrøretank, hvor den forsures in-
den den pumpes til gyllebeholderen således, at al den opbevarede gylle er forsuret. 
 
Stald 1.1.6/1.1.7 (bygning 5) 
Den nye stald indrettes i etape 1 med et dybstrøelsesafsnit til et mindre antal goldkøer 
og kælvekvier. Til kælvende kvier og køer anses dybstrøelse som værende BAT af hensyn 
til dyrevelfærden.   
 
I etape 2 etableres størstedelen af den nye stald som sengestald med spalter (kanal, 
bagskyl eller ringkanal) indrettet med malkerobotter, og der flyttes et antal kvier og køer 
fra eksisterende kostalde (1.1.1 og 1.1.2) og ungdyrstalden (1.1.5) til den nye stald. Den 
nye stald etableres ikke med forsuring. I stedet ledes gyllen til en omrøretank, hvor den 
forsures inden den pumpes til gyllebeholderen således, at al den opbevarede gylle er for-
suret.  
 

1.1.6/1.1.7 Staldsystem NH3 tab 

Nudrift - - 

Ansøgt drift 
Sengestald med spalter 

(kanal, bagskyl eller ringkanal) 
8 % 

BAT Præfabrikeret, drænet gulv 4 % 

 
Da stalden ikke lever op til niveauet for BAT, hvad angår malkekvæg, er der ved indsen-
delse af et fiktivt ansøgningsskema fremlagt dokumentation for, at den samlede ammo-
niakemission fra det ansøgte projekt ikke overstiger niveauet for BAT. I stedet for forsu-
ring i denne stald, er der således valgt andre virkemidler, som reducerer ammoniakfor-
dampningen fra det samlede anlæg svarende til niveauet ved valg af BAT-stalden præfa-
brikeret, drænet gulv. Virkemidlerne omfatter bl.a., at der køres en højere andel 
dybstrøelse direkte ud end den i ansøgningssystemet fastsatte norm. Desuden opnås der 
en reduktion af fordampningen fra de to gyllebeholdere på 50 %, idet al gyllen på ejen-
dommen forsures, inden den føres til lageret. 
 

Anlægsnr. Øvrige NH3 virkemidler NH3 reduktion 

1.1.10 
Forsuring af al gylle inden opbevaring i 
beholder 

÷ 50 % 

Sammenlignet med naturligt 
flydelag 1.1.11 

1.1.12 

Minimum 75 % af dybstrøelsen køres 
direkte ud og pløjes ned, hvorfor kun en 
lille andel opbevares i markstak/på mød-
dingspladsen på Frudam 26. 

÷ 29 % 

Sammenlignet med normen 
for direkte andel dybstrøelse 
direkte ud (65 % for kvæg) 

 
Stald 1.1.8 (bygning 8) 
Der sker en udvidelse i den eksisterende stald fra 10 til 15 småkalve (0-6 mdr.) Stalden 
er indrettet med dybstrøelse. Dybstrøelse til småkalve vurderes at være BAT, når der 
strøs godt og rigeligt med henblik på at sikre tørre overflader, så lugt og ammoniak be-
grænses mest muligt. 
 
Stald 1.1.9 
Der etableres en fast plads med afløb til gyllesystemet mellem foderladen og ungdyrstal-
den (1.1.4/1.1.5) således, at der kan etableres kalvehytter på pladsen. Kalvehytter anses 
som værende den bedste løsning til de mindste kalve, herunder tyrekalve (udgangsvægt 
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40 kg). Dybstrøelse til småkalve vurderes at være BAT, når der strøs godt og rigeligt 
med henblik på at sikre tørre overflader, så lugt og ammoniak begrænses mest muligt, 
og når hytterne står på fast bund med afløb til gyllebeholder samt rengøres hyppigt. 
 
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det med de valgte til- og fravalg foreligger dokumenta-
tion for, at den ansøgte drift efterkommer kravene til BAT. For malkekvæg anses præfa-
brikeret, drænet gulv som værende BAT for den pågældende dyretype. For op-
dræt/ungdyr stilles der ikke krav om præfabrikeret, drænet gulv eller gylleforsuring, 
hvorfor sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) sidestilles som BAT for 
denne dyretype. For småkalve, syge eller kælvende kvæg anses dybstrøelse som væren-
de BAT. Naturligt flydelag er BAT, når der sikres et veletableret flydelag og føres logbog. 
 
På baggrund af disse krav til BAT er der til kommunen indsendt en fiktiv ansøgning 
(skema 18259), som omfatter en beregning af den samlede emission fra det ansøgte 
projekt, i det tilfælde hvor alle køer går på BAT-staldsystemet præfabrikeret, drænet 
gulv. Ungdyr går på spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal), mens der anvendes 
dybstrøelse til småkalve, syge/kælvende køer. Det pågældende BAT-scenarie viser en 
samlet emission fra anlæggene på 2.487,00 kg N/år.  
 
Ved det ansøgte projekt, er der i stedet for præfabrikeret, drænet gulv til malkekøerne 
valgt gylleforsuring i de to kostalde. I ungdyrstalden samt den nye ungdyr/goldkostald er 
forsuring fravalgt, og i stedet føres gyllen til en omrøretank, hvor den forsures inden den 
ledes til gyllebeholderne. Ansøger har gode erfaringer med den ansøgte staldtype, og da 
den giver den bedste dyrevelfærd, har ansøger valgt denne gulvtype. Desuden ønsker  
ansøger at udnytte dybden i de eksisterende kostalde til at lave gyllekanaler. Ansøger 
har fravalgt fast gulv i den nye goldkostald af hensyn til dyrevelfærden.  
 
Som virkemidler ift. at reducere ammoniakfordampningen yderligere er det således valgt 
at køre 75 % af dybstrøelsen direkte ud, hvilken reducerer fordampningen fra det faste 
lager. Da al gyllen forsures inden den føres til gyllebeholder, opnås der desuden en re-
duktion på 50 % i ammoniakfordampningen fra de flydende lagre. Det ansøgte projekt vil 
således medføre en samlet emission fra anlæggene på 2.479,64 kg N/år, hvilket er ca. 
7,4 kg mindre end det beregnede BAT-niveau. 
 
Med de ansøgte renoveringer forventes restlevetiden for de eksisterende stalde at ligge 
udover perioden på 8 år, hvor kommunen foretager revurdering af godkendelsen. Der 
stilles derfor ikke vilkår om renovering af staldsystemerne udover ændringerne, der ind-
går som en del af ansøgt drift. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at ejendommen med de stillede vilkår til den an-
søgte drift samt indretning af driftsbygningerne vil leve op til niveauet for BAT indenfor 
staldteknologi. 

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Alle stalde er med naturlig ventilation, hvilket sikrer et højt luftskifte og bidrager til at 
holde gulve og dybstrøelsesmåtter tørre. Der er mekanisk ventilation i den gamle små-
kalvestald, som rummer op til 15 småkalve ad gangen. Ventilationen anvendes hovedsa-
geligt på varme sommerdage. Der er også mekanisk ventilation i malkecentret, men ved 
renovering til robotmalkestald er det muligt, at behovet for ventilation ophører. 
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Tabel 5 Ventilation 

Stald nr. Ventilationstype Højde over kip 

1.1.8 Mekanisk, anvendes hovedsageligt i 
sommerperioden 

4,2 m 

Malkestald Mekanisk, muligvis ikke nødvendig efter 
renovering til ny robotmalkestald 

6,0 m 

Alle øvrige stald Naturlig ventilation 

Placeringen af ventilatorerne fremgår af bilag 1.9 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at naturlig ventilation er hensigtsmæssigt på et kvægbrug 
af denne størrelse. Udover at bidrage til et højt luftskifte er naturlig ventilation også 
energibesparende. Da anvendelse af mekanisk ventilation er begrænset til en mindre 
småkalvestald samt malkestalden, og kun anvendes i en begrænset tid om året vurderes 
det, at der ikke skal stilles yderligere til begrænsning af brugen heraf. Dog stilles der 
vilkår om vedligeholdelse af ventilationssystemerne således, at de ved brug ikke medfø-
rer væsentlige gener hvad angår støj og lugt. 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er på ansøgningstidspunktet ikke pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fod-
ring. I nudrift er der derfor ikke indtastet oplysninger, hvorved husdyrgodkendelse.dk 
beregner på baggrund af normtal. Der indtastes ingen oplysninger om foder i ansøgt 
drift, da der ikke ønskes restriktioner på dette område. 
 
Foder til kvæg består af ca. 60 % 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. 
 
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. 
 
I forbindelse med udvidelse indsættes malkerobotter og i den forbindelse anvendes kraft-
foder til at lokke dem ind i malkerobotterne. Mængden af kraftfoder den enkelte ko tilde-
les i robotterne, er udregnet i forhold til dens ydelse. Robotterne er dermed med til at 
optimere fodringen.   
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra de beskrevne fodringsstrategier samt anvendelse af 
foderplaner, at der er taget de nødvendige hensyn ift. maksimal udnyttelse af nærings-
stofferne i foderet. Desuden vil der altid være incitament for en optimal foderudnyttelse 
ud fra såvel sundheds-, ydelses- som miljømæssige betragtninger. Det ansøgte projekt 
vurderes, med de generelle vilkår ift. fodring, at leve op til kravet om BAT.  
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5.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
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. Udarbejdelse af foderplaner må dog anses som værende BAT. 
 
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, såle-
des at N og P bedst muligt tildeles efter behov samt ved fokus på bedst mulig foderblan-
dinger til bedriftens dyrehold. Aabenraa Kommune betragter dette som BAT. Aabenraa 
Kommune har vurderet, at projektet med de iværksatte tiltag indenfor fodring lever op til 
kravet om BAT. 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
I nudriften opbevares græs- og majsensilage i plansiloanlægget. Plansiloerne til ensilage 
er indrettet med betonmure, fast bund og afløb til gyllebeholder. Ensilagen holdes endvi-
dere overdækket med plastik og dæk. Der er 2 plansiloer, som måler 11,5 m i bredden, 
52 m i længder og 3 m i højden, og kan tilsammen rumme ca. 3.600 m3. I forbindelse 
med udvidelse og ændring af gulvtypen i kostaldene vil behovet for halm falde. I den 
forbindelse ønskes den nuværende halmlade omdannet til foderlade, og ansøger ønsker 
at lave en plansilo til ensilage i halmladen. Denne plansilo vil komme til at måle ca. 10 m 
i bredden, 50 m i længden og 3 m i højden og rumme ca. 1.500 m3 ensilage. 
 
I foderladen er der 3 plansiloer til tilskudsfoder, herunder sojaskrå, rapskager og roepil-
ler. Her kan opbevares 30 tons i hver plansilo. Derudover er der en 6 tons silotank, hvor 
der opbevares melasse. Udenfor foderladen er der endvidere placeret en gastæt kornsilo, 
som kan rumme 143 m3, svarende til ca. 100 tons korn. 
  
Der vil derudover blive opbevaret 20 tons kraftfoder til køerne i en udendørs fodersilo, 
som ønskes placeret ved malkestalden. Der kan forekomme støv ved aflæsning af foder-
midler, der leveres i løs vægt, og ligeledes kan indblæsning af foder i siloer give anled-
ning til mindre støjgener. Der forventes dog ikke nogle gener af denne art udenfor ejen-
dommen. 
 
De øvrige fodermidler, kridt og mineraler osv. opbevares primært i foderladen. Dette 
leveres i sække på paller eller i bigbags.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de nuværende og planlagte tiltag til opbeva-
ring og håndtering af foder ikke sker en væsentlige øget påvirkning af omgivelserne. Fo-
derstofferne er de samme som i nudrift, det er blot mængderne, der er øget. Desuden 
placeres den nye plansilo i den eksisterende halmlade, hvilket mindsker miljøpåvirknin-
gen fra denne.  

5.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
Kalvehytterne med småkalve tømmes og vaskes ca. 1 gang om måneden. Boksene tøm-
mes og rengøres løbende. Dybstrøelsen lægges på møddingspladsen på Frudam 26. Den 
gamle kalvestald muges kun ud 1-2 gange årligt, men vaskes ikke. 
 
Dybstrøelsesboksene i ungdyrstalden udmuges ca. hver 3. måned og dybstrøelsesafde-
lingen i kostalden udmuges 1-2 gange årligt. Dybstrøelsen køres primært direkte ud. I 
enkelte år kan der være behov for at lægge komposteret dybstrøelse i markstak.  
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Malkerobotterne rengøres efter hver malkning og rengøres 2 gange dagligt med højtryks-
renser. Foderbordet fejes hver dag. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne drift ift. rengøring er med til at forebyg-
ge unødige lugtgener fra ejendommen samt opretholde det nødvendige hygiejneniveau. I 
kvægbesætninger er der sædvanligvis ikke samme behov for vask og desinficering af 
stalde, som det er tilfældet for slagtesvin. Der stilles således ikke særlige krav til rengø-
ring og desinficering i ansøgt drift. 

5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Det samlede energiforbrug i nudrift og ansøgt drift er estimeret ud fra normtal. Den pri-
mære energikilde er elektricitet. Der anvendes primært el til malkning, rengøring med 
højtryksrenser, gyllepumpning, foderhåndtering, belysning og anden teknik, herunder 
manuelt betjent ventilationsgardin, vandpumper, el-pumpe til dieseltank osv.   
 
Det forventes, at der sker en stigning i el-forbruget pr. ko, da der vil bruges mere strøm 
pr. ko efter der anvendes robotmalkning. Derudover vil der også anvendes strøm til gyl-
leforsuringen, herunder øget gyllepumpning og til selve anlægget. 
Der anvendes desuden træ til opvarmning af stuehus. 
 
                Tabel 6 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug Efter 

El 115.000 kwh 200.000 kwh 

Dieselolie 24.000 l 24.000 l 

Benzin 200 l 300 l 

            
I stalden og til privatforbrug er der forsyning med byvand fra Varnæs vandværk. 
       
                 Tabel 7 Vandforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand  9.326 m³ 15.082 m³ 

Drikkevandsspild  254 m³  417 m³ 

Vaskvand i stald 839 m³ 2.072 m³ 

I alt vandforbrug 10.419 m³ 17.571 m³ 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det oplyste merforbrug af elektricitet og vand er pro-
portionalt med det større antal kvæg på ejendommen samt brugen af malkerobotter 
samt behovet for køling af mælk i ansøgt drift. Da ejendommens primære ressourcefor-
brug er tilknyttet behovet for drikkevand samt elektricitet til malke-/køleanlægget stilles 
der ikke yderligere vilkår med henblik på at minimere el- og vandforbruget på ejendom-
men. Der vil desuden altid være et økonomisk incitament for at opretholde et så lille res-
sourceforbrug som muligt. Da alle ko- og ungdyrstalde er indrettet med naturlig ventila-
tion og ikke opvarmes er der ikke oplagte muligheder for yderligere besparelser, hvad 
angår elforbruget. 
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5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
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. 
 
Energiforbruget pr. DE er generelt lavt i en kvægbesætning, idet staldene ikke opvarmes, 
og hovedsageligt ventileres naturligt.  
 
I forbindelse med ændring af gulvtypen i eksisterende staldanlæg fra dybstrøelse til spal-
tegulv, reduceres behovet for halm. Der vil derfor ske en mindskelse af energiforbruget, 
dels ved den daglige håndtering af halm samt bjærgning af halm ved høst. 
 
Der er udelukkende våge-/orienteringslys i staldene om natten 
 
Det er påtænkt at opsætte anlæg på mælkekølingsanlægget således, at der kan genvin-
des varme til f.eks. opvarmning af vaskevand og drikkevand til staldbrug. 
 
Tegning 1: eksempel på kredsløb for genindvinding af vand. 

 
 
Køleanlæggenes primære funktion er at nedkøle mælken umiddelbart efter malkning fra 
ca. 36° C til 4° C og vedligeholde denne temperatur, indtil mælken afhentes hos produ-
centen. Nedkølingen af mælken skal ske hurtigst muligt og være afsluttet efter to timer i 
henhold til veterinære minimumskrav. Mælkens kvalitet kan højnes markant ved anven-
delse af såkaldt instant cooling, hvor mælken færdigkøles momentant. 
 
I den mest simple form består mælkekøleanlægget af et køleaggregat med kondensator, 
en receiver og en DX-fordamper (direkte ekspansion enten i tankkappe eller ekstern 
veksler). Da malkningen foregår over forholdsvis korte intervaller ved robotmalkning, vil 
det være nødvendigt at råde over et køleanlæg med en forholdsvis høj spidsydelse. Den-
ne spidsydelse kan reduceres markant, såfremt der samtidigt anvendes såkaldt frikøling 
og kuldelager. Dette kan endvidere medvirke til at reducere totalomkostningerne for kø-
leanlægget set over en årrække. 
 
Frikøling vil sige, at i den første veksler (forkøleren) køles den varme mælk fra ca. 36° C 
ned til ca. 20° C ved hjælp af en vandkreds. Vandkredsen kan indeholde forvarmning af 
drikkevand, og/eller mælkevarmen kan afsættes i en jordslange. Resultatet vil være, at 
det resterende anlæg kan lægges ud til en temperatur på ca. 20° C i stedet for 36° C. 
 
Med eksterne mælkekølere (instant cooling) er det dominerende kølebehov sammenfal-
dende med malkningen. I den øvrige periode er der kun behov for vedligeholdelse af 
mælketemperaturen ved fjernelse af varmeindfald fra omgivelserne samt afsat energi fra 
rørværket i mælketanken. Driftsmæssigt betyder det, at der opstår en spidsbelastning på 
ca. 2 x 1,5 timer i døgnet. Ved anvendelse af kuldelager kan størrelsen på kompressor-
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anlægget direkte reduceres med forholdet spidslast/middellast, og der undgås uhen-
sigtsmæssigt merenergiforbrug ved start/stop samt drift ved dellast. Denne belastnings-
udjævning giver endvidere mulighed for at lade køleanlægget arbejde på tider af døgnet, 
hvor elektriciteten er billig. Da der ved robotmalkning ikke forekommer samme spidsbe-
lastninger som ved traditionelle malkesystemer, er det uvist om der er behov for ekster-
ne mælkekølere.  
 
Kuldelageret kan udformes som en koldtvandstank, hvilket dog kræver et betragteligt 
volumen. Normalt er det mest effektivt at anvende en isbank. Isbankens udformning er 
typisk et af følgende 3 systemer: ”is-på-rør”, ”iskuglelager” eller ”sjapislager”. 
 
Det er påtænkt at lave behovsstyring på køleanlægget. Behovsstyring er grundlæggende 
at tilpasse køleanlæggets ydelse til det aktuelle behov. Dette gøres primært ved trinløs 
hastighedsregulering af kompressoren. Regulering af omdrejningstal på pumper eller 
ventilatorer kan ligeledes være en del af behovsstyringen. 
 
Det er ikke umiddelbart muligt at opstille generelle retningslinjer for, hvilken løsning 
(kuldelager, behovsstyring eller kombination af begge), der er økonomisk mest attraktiv. 
Det bør undersøges i hvert enkelt tilfælde, hvilket også sker hos ansøger. Anlæggets nøj-
agtige udformning er således ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, da det afhænger af, 
hvad der vil være mest rentabelt for ansøger.  
 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at 
undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Der påtænkt at an-
vende et vandspareprogram på vaskeanlægget, når der skal anvendes robotter til malk-
ning. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne drift lever op til BAT ift. energi- og vand-
forbrug. Naturlig ventilation som den primære ventilationsform er med til at opretholde 
et lavt energiforbrug. Energiforbruget tilknyttet anvendelse af malkerobotter, mælkekø-
ling, pumpning af gylle, drift af gylleforsuringsanlæg må betragtes som værende nød-
vendigt for et landbrug af denne størrelse. Vandforbruget er desuden primært forbundet 
med behovet for drikkevand, hvorfor der ikke stilles yderligere vilkår udover almindelig 
vedligehold af anlæg således, at det til enhver tid sikres, at der ikke opstår unødigt res-
sourcespild som følge manglende kontrol og reparation af udstyr og anlæg. 

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
 
Tabel 8 Spildevand 

Spildevandstyper 
m³/år  

nudrift 

m³/år  

ansøgt 
drift 

Afledes til Renseforanstaltning 

Rengøringsvand og 
drikkevandsspild 
mv. 

1.094 m³ 2489 m³ 
Gylle- 

beholder 
Ingen 

Regnvand fra kal-
vehytter  

- 70 m³ 
Gylle- 

beholder 
Ingen 

Regnvand fra for-
pladsen v. ensila-
gepladsen 

210 m³ 210 m³ Grøft Ingen 

Regnvand mv. fra 
ensilagepladser 840 m³ 840 m³ 

Gylle- 

beholder 
Ingen 

Regnvand fra be- 105 m³ 105 m³ Gylle-  
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fæstet areal ved 
nyere kostald 

beholder 

Regnvand fra be-
fæstet areal ved 
ungdyrstald og 
kostald  

420 m³ 525 m³ 
Gylle-
beholder  

Sanitært spilde-
vand fra stald - - Trixtank Ingen 

Sanitært spilde-
vand fra stuehus - - Trixtank Ingen 

Tagvand - - Dræn Ingen 

I alt 2.669 m³ 4.239 m³   

 
Afløbsforholdene og spildevandsanlæggene fremgår af bilag 1.4. 
 
Mængden af rengøringsvand til vask af stalde og drikkevandsspild er skønnet ud fra 
normtal. Der er et befæstet areal i forlængelse af ensilagesiloerne i vestlig retning på 300 
m2 samt et befæstet areal mellem ensilagesiloerne og den nyere kostald på 150 m2. Der-
udover er der et befæstet areal på 600 m2 mellem den gl. kostald, foderlade, ungdyrstal-
den og den nye goldkostald på 600 m2, som udvides til 750 m2 og derforuden etableres 
der et befæstet areal på 100 m2 ved kalvehytterne langs ungdyrstalden. 
 
Overfladevand fra møddingspladsen på Frudam 26 ledes i ajlebeholderen på den pågæl-
dende ejendom. 
Af de befæstede arealer tilledes overfladevand og spildevand til gyllebeholderen fra de 
150 m2 mellem ensilage siloerne og den nyere kostald samt fra de 600/750 m2 fra mel-
lem den gl. kostald, foderlade, ungdyrstalden og den nye goldkostald, samt fra betonare-
al til kalvehytter. Alt i alt tilledes 1.540 m3 overfladevand til gyllebeholder i ansøgt drift. 
Spildevand fra vask af stalde og robotter samt drikkevandsspild indgår i kapacitetsbereg-
ningen for det ansøgte staldsystem samt dyrehold, og det er således dokumenteret, at 
opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig ved etablering af ny gyllebeholder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er taget de nødvendige foranstaltninger ift. at sikre 
det omgivende miljø mod næringsstofberiget overfladevand, idet vand fra pladser, vask 
af stalde og udstyr m.v. ledes til gyllesystemet. Da tagvand ledes til dræn gøres der op-
mærksom på, at der skal søges særskilt tilladelse ved Aabenraa Kommune til udledning 
af tagvand fra nye bygninger. Der skal desuden søges særskilt tilladelse ved Aabenraa 
Kommune til afledning af sanitært spildevand i forbindelse med etablering af bad og wc 
faciliteter ved malkestalden. 

5.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Pesticider bliver opbevaret i aflåst rum ved malkestalden. Sprøjteudstyret opbevares på 
Frudam 26 og påfyldning samt rengøring varetages derfor også der. Kemikalier og va-
skemidler, som anvendes til rengøring og vask af malkeanlægget opbevares i teknik-
rummet ved malkestalden. Der er et mindre oplag af olie svarende til max. 400 l. 
 
Tabel 9 Kemikalier og medicin 

Type Opbevaringssted 
Maksimalt oplagret mæng-
de 

Pesticider Aflåst rum ved mal-
kestalden 

Ca. 300 l til et års forbrug, der 
tages hjem om foråret 

Kemikalier og vaskemidler 
til rengøring og vask af mal-

Teknikrummet ved 
malkestalden 

500 l 



 

 

45

keanlæg  

Svovlsyre til forsuring Mellem ungdyrstald 
og foderlade 

11 m3 tank 

Handelsgødning I foderladen Op til 40 tons 
Medicin Kemikalierum Op til 1.000 ml 

Maskinolie, smøreolie og 
fedprodukter 

Maskinhus, hvor der 
er fast bund uden 
afløb 

600 liter 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at kemikalier og medicin opbevares forsvarligt og iht. 
gældende regler. Der stilles desuden vilkår om, at påfyldning og rengøring af marksprøj-
te ikke må foregå på ejendommen Varnæsvej 559, da det er oplyst, at møddings-
/vaskepladsen på Frudam 26 anvendes til dette formål. Iht. gældende regler må påfyld-
ning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler ikke ske ved direkte opsugning fra 
søer, vandløb eller brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb til dræn eller vand-
løb. 

5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Tabel 10 er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt affald 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. 
 
I den nuværende drift anvendes primært almindelig dagrenovation til husholdningsaffald, 
og i forbindelse med udvidelsen er der anskaffet en industricontainer til affald fra driften. 
Derudover anvendes den kommunale genbrugsstation til bortskaffelse af affald. Industri-
containeren er på 800 l og tømmes hver 14. dag. 
 
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 afleveres 
til/medtages af dyrlægen. Kemikalier til brug i stalden opbevares i tankrum/teknik rum i 
malkestalden. Tom emballage leveres til leverandør. 
 
Olieskift på maskiner foretages normalt ved serviceeftersyn, hvorfor der kun er et mindre 
oplag af olie og spildolie på ejendommen. Der opbevares maksimalt 200 l spildolie på 
ejendommen i en gl. olietønde. Evt. spildolie på ejendommen afleveres hos Frost Traktor- 
og Maskinservice i Tumbøl. 
 
Nedenstående tabel er en redegørelse for håndtering af affald og er forudsat, at ansøger 
har en industricontainer. De fleste mængder er skønnede. 
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Tabel 10 Affald 

Affaldstype 
Opbeva-
ringssted 

Trans-
portør 

Modtage-
anlæg 

Mæng-
der 

EAK-
kode 

ISAG-
kode 

Olie- og 
kemikalie-
affald: 

      

Spildolie Maskinhus Ansøger 
Frost Trak-
tor- og Ma-
skinservice 

200 l 
13.02.
08 06.01 

Olie- og 
brændstof-
filtre 

Maskinhus Ansøger 
Kommunal 
modtage-
station 

Ca. 2 
stk. 

16.01.
07 06.05 

Blyakkumu-
latorer 

Maskinhus/ 
værksted Ansøger 

Kommunal 
modtage-
station 

Ca. 1-2 
stk. 

16.06.
01 05.99 

Rester af 
bekæmpel-
sesmidler 

Kemikalie-
rum 

- - - 
20.01.
19 

05.12 

Spraydåser 
Kontor, mal-
kestald 

Ansøger 
Kommunal 
modtage-
station 

2 stk. 
15.01.
10 

23.00 

Medicinrester Kontor, mal-
kestald 

Dyrlæge Dyrlæge - 18.02.
08 

05.13 

Kanyler i 
særlig behol-
der 

Kontor, mal-
kestald 

Dyrlæge Dyrlæge - 
18.02.
02 

66.00 

Batterier – 
alle typer  

Særskilt be-
holder v. 
alm. affalds-
container 

Vogn-
mand 

Kommunal 
modtage-
station 

Ca. 15 
stk. 

20.01.
33 77.00 

Fast affald:       

Tom embal-
lage (pa-
pir/pap) 

Industricon-
tainer 

Vogn-
mand 

Kommunal 
modtage-
station 

800 l 
contai-
ner 
tømmes 
hver 2. 
uge 

15.01.
01 50.00 

Tom embal-
lage (plast) 

Industricon-
tainer 

Vogn-
mand 

Kommunal 
modtage-
station 

800 l 
contai-
ner 
tømmes 
hver 2. 
uge 

15.01.
02 52.00 

Lysstofrør og 
elsparepærer 

Ved siden af 
alm. affalds-
container 

Vogn-
mand 

Kommunal 
modtage-
station 

800 l 
contai-
ner 
tømmes 
hver 2. 
uge 

20.01.
21 79.00 

Overdæk-
ningsplast + 

Industricon-
tainer 

Vogn-
mand 

Kommunal 
modtage-

800 l 
contai-

15.01.
02 

52.00 
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tomme sæk-
ke af plast 

station ner 
tømmes 
hver 2. 
uge  

Jern og me-
tal 

Maskinhus/ 
værksted 

Vogn-
mand 

Skothandler - 
02.01.
10 

56.20 

Diverse 
brændbart 

Industricon-
tainer 

Vogn-
mand 

Kommunal 
modtage-
station 

800 l 
contai-
ner 
tømmes 
hver 2. 
uge 

Af-
hængig 
af ind-
hold 

19.00 

Pap Industricon-
tainer 

Vogn-
mand 

Kommunal 
modtage-
station 

800 l 
contai-
ner 
tømmes 
hver 2. 
uge 

15.01.
01 

50.00 

Papir Industricon-
tainer 

Vogn-
mand 

Kommunal 
modtage-
station 

800 l 
contai-
ner 
tømmes 
hver 2. 
uge 

15.01.
01 

50.00 

Tomme me-
dicinglas 

Kontor, mal-
kestald Dyrlæge Dyrlæge - 

15..01.
07 51.00 

Døde dyr N for malke-
stalden 

Vogn-
mand 

DAKA 190 stk. 02.01.
02 

66.00 

 
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. 
 
Døde dyr opbevares nord for malkestalden. De døde dyr er placeret over jordniveau på 
betonspalter eller en palle. De døde dyr kan ikke ses fra offentlig vej. DAKA afhenter dø-
de dyr hurtigst muligt. Da alle tyrekalve pt. aflives er der ca. 120 døde dyr årligt i nudrif-
ten, og dette stiger til ca. 150 efter udvidelsen, hvis tyrekalvene fortsat bliver aflivet. 
Placering af døde dyr fremgår af bilag 1.2 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at affaldshåndteringen på ejendommen ikke vil medføre 
øgede gener for omgivelser som følge af udvidelsen, idet der er taget højde for en 
merproduktion af brændbart affald, som opbevares i en erhvervscontainer, der er til-
meldt en fast afhentningsordning.  

5.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
I henhold til BREF er det BAT at planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom leve-
ring af materialer samt fjernelse af produkter og spild.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen efterlever BAT, hvad angår affaldshåndte-
ring, gennem overholdelse af kommunens affaldsregulativer. Aabenraa kommune anser 
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det ligeledes som værende BAT, at størstedelen af den producerede affaldsmængde sø-
ges afhændet som genbrug. Kommunen stiller ikke yderligere krav til affaldshåndterin-
gen udover de, som er beskrevet i affaldsregulativerne.  

5.10 Olie 
Redegørelse 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af nye olietanke, samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 
Der er kun en dieseltank på ejendommen, som står på fast bund i maskinhuset. Den er 
på 2.500 l og er opsat i 2008. Påfyldningen sker tæt ved tanken og på fast bund. 
 
Tabel 11 Olietanke 

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til 
dieselolie 

Aktiv I maskin-
huset 

2.500 l 2008 02MM136
44 

55-
5820 

Placeringen af bedriftens olietank fremgår af bilag 1.10 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af dieselolie sker iht. gældende regler og at 
tankning sker således, at der ikke kan ske afløb til drænledninger, afløb, jord m.v. 

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Generelt er anlægget og arbejdsgange tilrettelagt bl.a. med henblik på at minimere risiko 
for uheld og udslip af gylle og kemikalier. Der er dog altid en lille risiko for gylleudslip i 
forbindelse med udkørsel, overpumpning fra stald samt omladning fra den ene beholder 
til den anden beholder, som er placeret på Frudam 26. Der er ingen pumpe på beholder-
ne og indløbet er dykket. Pumpning af gylle fra fortank til gyllebeholder sker ved elek-
trisk pumpe og under opsyn. Der pumpes ca. 1 gang om ugen. Det tjekkes løbende, om 
der er plads i beholderen. Pumpen til gyllen sidder ved fortankene, som er placeret ved 
den gamle kostald og ungdyrstalden. Den eksisterende gyllebeholder samt den nye er 
placeret i lavere terræn end staldene, hvilket bevirker, at tilbageløb er umuligt. Derud-
over er der et luftindtag på ind- og afløbsrøret, som ligeledes forhindrer tilbageløb.  
 
Udkørsel af gylle og omladning af gyllen foregår med en pumpefunktion på gyllevognen, 
som er traktordrevet. Der er flyder på gyllevognen, hvilket forhindrer overløb og minime-
rer risikoen for udslip. Desuden styres pumpen fra førerhuset i traktoren, hvilket bevir-
ker, at der vil være en person til stede, som holder øje med pumpningen. 
 
Det er en maskinstation, der står for udkørsel og omladning af gyllen, så de vil være til 
stede med alt deres grej til at minimere skadens omfang, såfremt der sker et uheld. Ved 
evt. uheld vil der tilkaldes hjælp hos kommunens beredskab. Derudover er der altid en 
lille risiko for, at gyllebeholderen bliver beskadiget ved den daglige færdsel eller ved ud-
bringning samt at gyllevognen vælter eller lign. Skulle uheldet være ude og gyllen løber 
ud, f.eks. ved utætheder i gyllebeholderne, vil en del af gyllen kunne løbe ud på marken 
vest for beholderne. Der er ingen åbne grøfter eller vandløb og søer m.m. i nærheden af 
gyllebeholderne, hvorfor risikoen for gylleudslip til vandmiljøet må antages at være mi-
nimal. Der er en minimal risiko for, at gyllebeholderne bryder sammen eller går itu. Gyl-
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lebeholderne er omfattet af 10-års beholderkontrolordningen og eventuelle fejl og mang-
ler 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 begrænset. 
Hvis en gyllevogn vælter – eller en gyllebeholder sprænger – eller der sker overfyldning 
af beholder trods faste procedurer om tjek af kapacitet før overpumpning – vil opsamling 
af gylle øjeblikkeligt blive iværksat og beredskabet tilkaldt. 
 
Når gyllekanaler skal tilkobles de eksisterende kanaler, gøres dette på forsvarlig vis, og 
tilkobling af gyllekanaler til den eksisterende og nye beholder, foretages det også af au-
toriseret montør.  
 
Udslip af svovlsyre udgør en fare for mennesker, og kan skade såvel maskiner og inven-
tar som natur og miljø. Det er derfor vigtigt, at svovlsyren håndteres forsvarligt, og at 
risikoen for utilsigtet udslip minimeres. Infarm-forhandleren udleverer dog ved opsæt-
ning af anlægget en skriftlig sikkerhedsinstruks. Derudover er der en mundtlig gennem-
gang af sikkerhedsforanstaltninger, som foretages af montøren som opsætter anlægget. 
 
Der er endvidere påtænkt mulige tiltag, som kan minimere risikoen for udslip, herunder 
etablering af kørestolper omkring syretanken til sikring imod påkørsel, samt etablering af 
nødkald ved syretanken, så chaufføren af lastbilen kan tilkalde hjælp ved udslip af syre. 
Det vurderes på baggrund af disse foranstaltninger, at risikoen for udslip uden for an-
lægget er minimal, da syren først og fremmest ville løbe i fortanken. Derudover bliver 
der opstillet en bruser til afværgelse af personskader ved evt. uheld med syren. 
 
I den daglige drift kan der være risiko for, at vandrør sprænger, og ved sådanne uheld 
afbrydes vandforsyningen på hovedhanen. Der kan ligeledes ske strømforstyrrelser/svigt, 
og til dette vil der i forbindelse med udvidelsen formentlig blive anskaffet et nødstrøms-
anlæg. Ellers vil et nødstrømsanlæg blive fremskaffet ved behov. Derved opstår der ikke 
risiko for, at gyllepumpen ikke kan igangsættes og kanalerne ikke kan tømmes, og at 
samme situation gør sig gældende ved at køerne ikke kan malkes. Det er ligeledes muligt 
at tilkalde maskinstation, for tømning af kanaler.  
 
For at undgå frostsprængning af vandrør, er der etableret cirkulation på vandrørene i 
ungdyrstalden, og dette er ligeledes påtænkt i den nye goldkostald.  
 
Olie opbevares i lukkede tromler på fast bund i maskinhuset. 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. 

 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks at 
anmelde dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsyns-
myndigheden, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at driften på ejendommen generelt foregår under hensyn 
til at forebygge uheld. Desuden vurderes udarbejdelse af en beredskabsplan at skabe et 
tilstrækkeligt grundlag for, at der kan reageres effektivt og hensigtsmæssigt ved eventu-
elle uheld, hvorved påvirkningen af omgivelserne reduceres væsentligt. 

5.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
I forbindelse med byggeriet vil der blive udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver 
hvordan medarbejderne og ejer skal handle i tilfælde af brand, overløb af gylle, kemika-



 

 

50

lie- og oliespild, samt strømsvigt m.v. Beredskabsplanen vil blive holdt ajour og altid væ-
re at finde på bedriften for alle medarbejdere.  
 
Gyllepumpning sker altid under opsyn. Ved eventuelle uheld kontaktes kommunen, og 
opsamling af eventuelle spild iværksættes straks. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udarbejdelse af en beredskabsplan og den beskrevne 
drift på ejendommen bidrager til at forebygge evt. uheld. Desuden vil skaden forårsaget 
af evt. uheld minimeres ved at følge beredskabsplanens beredskabsprocedurer. 
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6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
Der produceres årligt ca. 7.831 m3 flydende husdyrgødning inkl. drikkevandsspild samt 
vand fra befæstede arealer på ejendommen i ansøgt drift. Herudover produceres der ca. 
476 tons dybstrøelse fra kvæg i aflastningsstalde samt småkalve.  
 
Tabel 12 Produceret husdyrgødning 

Dyretype Gødningstype 

Mængde 

 Efter 

Flydende Fast 

295  
malkekøer, jer-
sey 

Flydende 5.198 m3 
 

25  
malkekøer, jer-
sey 

Dybstrøelse - 
320 ton 

235  
kvier, jersey Flydende 1.093 m3  

5  
kvier, jersey Dybstrøelse  23 ton 

80  
småkalve, jersey Dybstrøelse  118 ton 

160  
tyrekalve 

Dybstrøelse  15 ton 

Sum  6.291 m3 476 ton 

Mængder og typer af husdyrgødning fremgår af bilag 1.5. 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Flydende husdyrgødning opbevares i ansøgt drift i de to gyllebeholdere samt gyllekanaler 
på ejendommen. Derudover opbevares en andel af gyllen på ansøgers ejendom Frudam 
26. 
 
Tabel 13 Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning 

Anlæg Kapacitet 
Pumpe-
anlæg 

Fabrikat 
Opført 

år 
Over-

dækning 
%     
før 

% 
efter 

1.1.10 

Gyllebeholder 
1.800 m3 

Der bliver 
forbindelse 
til behol-
der 1.1.11 

 
ingen fa-
ste pum-
per til 

pumpning 
af gylle til 
gyllevogn 

Toftlund 
tank 

1992 Naturligt 
flydelag 
+ 100 % 
forsuring 

100 28 

1.1.11 3.000 m3 
Der bliver 
forbindelse 

Endnu 
ikke 

Ny Naturligt 
flydelag 

0 48 
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Gyllebeholder, 
ny 

til behol-
der 1.1.10 

 
ingen fa-
ste pum-
per til 

pumpning 
af gylle til 
gyllevogn 

fastlagt + 100 % 
forsuring 

Frudam 26 

Gyllebeholder, 
ekstern 

1.500 m3 

Ingen Toftlund, 
helstøbt 

1992 Naturligt 
flydelag 
+ 100 % 
forsuring 

0 24 

Gyllekanaler 1.000 m3 - -   - - 

Gyllekanaler, 
nye 

800 m3 
- - 

  - - 

I alt 8.100 m3     100 100 

Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.5 
 
Der ledes ca. 1.540 m3 overfladevand fra befæstede arealer samt 6.291 m3 gylle, vaske-
vand og drikkevandsspild til gyllebeholderne. Der produceres således i alt ca. 7.831 m3 
gylle og overfladevand om året. Opbevaringskapaciteten på selve ejendommen er på 
6.600 m3, og med den producerede mængde gylle og vand, der skal ledes til beholderne, 
kan opbevaringskapaciteten beregnes til 10,1 måneder. Når beholderen på ejendommen 
Frudam 26 inkluderes, kan opbevaringskapaciteten beregnes til 12,4 måneder.  
 
Der skal foretages daglige tjek og løbende service af gyllebeholderne efter behov.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er sikret tilstrækkelig opbevaringskapacitet på 
ejendommen, når der kan overføres 1.500 m3 til opbevaring på adressen Frudam 26, 
hvorfor der er stillet vilkår herom. Der er ligeledes stillet vilkår om, at der føres registre-
ring af tidspunkt for samt mængder af husdyrgødning, der køres til opbevaring på den 
anden ejendom. 

6.2.2 BAT opbevaring af husdyrgødning 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og gødningsopbevaring, må BAT indenfor kvægbrug kunne sammen-
lignes med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT er ifølge referencedoku-
mentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineprodukti-
on (BREF): 

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

ger 
- lageret skal tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang/år) 
- beholderens bund og vægge skal være tætte og beskyttet mod tæring 
- der skal være dobbelte ventiler ved alle ventiludgange fra lageret 
- der er ingen spjæld, men alt overpumpes via neddykket rør 
- gyllen omrøres kun lige før tømning af beholderen 
- beholderen skal overdækkes ved fast låg, tag eller telt - eller der skal være flyde-

lag, som etableres vha. f.eks. snittet halm, naturlig udtørringsskorpe, leca eller 
flydedug 

 
Da der i kvæggylle kan laves et tæt naturligt flydelag, forventes minimale lugtgener fra 
det forsurede gylle, og ansøger har derfor valgt ikke at overdække gyllebeholderen med 
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fast låg. Derudover er ammoniaktabet fra forsuret gylle (max. pH=6), hvor der er natur-
ligt flydelag, reduceret med 50 % i forhold til ikke-forsuret gylle. 
 
Halm og fast gødning fra småkalve (0-1 mdr.) opbevares på møddingplads på Frudam 
26, inden det køres direkte ud og pløjes ned eller køres i markstak. Der strøs med rigelig 
halm, så tørstofprocenten er på mindst 30 %. Fast gødning oplagres på fast plads med 
afløb til gyllebeholder. Møddingpladsen tømmes flere gange om året, dels for udbringning 
dels for oplagring i markstak. Gødning fra de helt små kalve tilføres dagligt til mødding-
plads sammen med foderrester. I husdyrgodkendelse.dk er der under andel for direkte 
udbringning af dybstrøelse indtastet 75 %. Når dybstrøelsen er kompostlignende, har et 
tørstof på minimum 30 % og ikke giver anledning til udsivning, kan gødningen opbevares 
i markstak, som overdækkes med plast eller lignende. Der er indtegnet en markstak i 
ansøgningssystemet således, at fordampningen herfra indgår i den samlede emissionsbe-
regning. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af husdyrgødning på ejendommen lever op 
til niveauet for BAT. Gyllebeholderne er tilmeldt den lovpligtige 10-års beholderkontrol, 
og der er etableret naturligt flydelag, som der føres logbog over. Idet al gyllen forsures 
inden den pumpes til gyllebeholderne, er der desuden sikret en reduktion i ammoniakfor-
dampningen på 50 % sammenlignet med ubehandlet gylle.  
Opbevaring af dybstrøelse og fast møg på møddingsplads med afløb til gyllesystemet 
anses som værende BAT. Når dybstrøelsen har ligget længe nok på stald eller i mødding 
til at kunne betragtes som kompost, kan denne lægges i markstak. Idet minimum 75 % 
af dybstrøelsen produceret på ejendommen køres direkte ud og pløjes ned, er der tale 
om begrænsede mængder, som opbevares på møddingsplads eller i markstak. Der er 
stillet vilkår til andelen, der køres direkte ud, da denne er opgivet som et virkemiddel ift. 
at reducere fordampningen fra ejendommens anlæg. Der er desuden stillet vilkår om, at 
dybstrølse og fast møg opbevares på møddingspladsen på Frudam 26.   

6.3 Drift af gylleforsuringsanlæg 
Redegørelse 
Svovlsyrebehandling af kvæggylle til en pH værdi svarende til 5,5 reducerer ammoniak-
tabet fra stald med ca. 50 % i forhold til spaltegulv med ringkanal uden forsuring. Den 
primære årsag til denne reduktion forekommer ved at svovlsyretilsætningen i gyllekana-
lerne omdanner ammoniak til ammonium, som ikke fordamper.  
 
Selve anlægget til svovlsyrebehandling af gyllen består af to hovedkomponenter; blande-
tank og syrebeholder. Ved hjælp af en kompressor og en gyllepumpe beluftes gyllen i en 
blandetank. Det forsurede gylle pumpes flere gange dagligt tilbage i staldens kanaler, 
samtidig med, at ubehandlet gylle pumpes ud til forsuring. Dosering af svovlsyre styres 
ved hjælp af en pH måler, som er placeret i forbeholderen. Tilsætningen af svovlsyre 
bevirker, at pH-værdien i gyllen falder fra ca. 7 til 5,5. Der tilsættes 4-6 kg koncentreret 
svovlsyre til 1 ton kvæggylle.   
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Principskitse af Infarms forsuringsanlæg. 
 
En lavere ammoniakfordampning i stalden kan ligeledes forbedre arbejdsmiljøet inde i 
stalden for landmanden. I forbindelse med forsuringen bliver gyllen mere tyndtflydende, 
hvilket bevirker, at udslusningen fra gyllekanaler til beholder bliver lettere. 
 
Svovlsyrebehandling af kvæggylle er BAT, jf. Miljøstyrelsens BAT-blad, og kan reducere 
ammoniaktabet med 50 % på spaltegulve. 
 
Det er driftsherren, der skal udarbejde en plan for implementering og uddannelse af 
medarbejdere senest ved ibrugtagning af gylleforsuringsanlægget.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ved drift af anlægget i overensstemmelse med Mil-
jøstyrelsens BAT-blad og de stillede vilkår kan opnås en reduktion i ammoniakfordamp-
ning på 50 % i kostaldene. Idet al øvrig gylle forsures, inden den ledes til gyllesystemet, 
opnås der desuden en reduktion af ammonaikfordampninge fra flydende lagre på 50 % 
sammenlignet med naturligt flydelag.  

6.4 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
Redegørelse 
Størstedelen af dybstrøelsen (min. 75 %) køres direkte ud og pløjes ned. Dybstrøelse der 
ikke kan bringes direkte ud, opbevares på møddingspladsen på Frudam 26. Halm og fast 
gødning fra småkalve (0-1 mdr.), der ikke opfylder kravene til kompost, opbevares på 
møddingpladsen på Frudam 26, inden det eventuelt køres i markstak. Der strøs med ri-
gelig halm så tørstofprocenten er på mindst 30 % med henblik på at kunne efterkomme 
kravene til kompost. 
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Tabel 14 Opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Afløb 

til 
Opførelse-

sår 
Overdæk-

ning 
%     
før 

% 
efter 

Møddingsplads 

Frudam 26 
- - - Ja - - 

Markstak 
(1.1.12) 100 m3 - - Ja 100* 100* 

I alt     100 100 
*Lagerkapaciteten er indtastet som 100 % i ansøgningen for derved at beregne maksimal fordampning, så-
fremt der placeres dybstrøelse i markstak frem for på møddingspladsen på Frudam 26. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den ansøgte opbevaringsform hvad angår dybstrøelse 
er BAT. En større andel dybstrøelse køres direkte ud og pløjes ned, hvofor der er stillet 
vilkår hertil. Desuden anvendes møddingspladsen på Frudam 26 til opbevaring af fast 
møg og dybstrøelse. Kun når dybstrøelsen opfylder kravene til kompost, kan den lægges 
i markstak. Der er af hensyn til omgivende natur stillet vilkår til placering af markstak-
ken. I ansøgt drift reduceres behovet for anvendelse af møddingsplads og markstakke 
væsentligt, da dybstrøelsessystemerne til kvæg ændres til spalter.  

6.5 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der modtages ikke og udbringes ikke slam eller anden organisk gødning. 

6.6 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres, at mængden af 
gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jord-
bundstype, sædskifte, vanding og planternes udbytte.  
 
Det er en maskinstation, der står for udbringningen af gyllen. Der vil forekomme ammo-
niakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhæn-
ger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Gyllen nedfældes i sort jord 
forud for såning af majs, herved ammoniakfordampning og lugtgener mindskes pga. 
mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne.  
 
Forsuring af gyllen medfører, at indholdet af kvælstof der forlader gyllen er højere end 
ved normal gyllehåndtering, dvs. at kg N/DE stiger. Denne øgede mængde kvælstof i 
gyllen kan give anledning til en øget kvælstofudvaskning, men omvendt også en mindre 
udvaskning, da gyllen indeholder betydelig mindre andel organisk bundet kvælstof. Sam-
let set vurderes det, at gylleforsuring får en positiv effekt på kvælstofudvaskningen, da 
udnyttelsen af kvælstoffet er bedre. Forsuret gylle vil også reducere ammoniaktabet ved 
udbringningen, hvilket også vil mindske evt. lugtgener. 
 
Gylleudbringning sker kun på hverdage og aldrig op til store fester (for så vidt, at der er 
kendskab hertil). 
 
Når der udbringes husdyrgødning og suppleres op til Plantedirektoratets norm med han-
delsgødning, er der forbrugt 15-20 % mindre kvælstof end økonomisk optimal mængde. 
Dette medfører et kraftigt incitament til optimal håndtering af husdyrgødningen. Ansøger 
vil derfor søge den mest optimale form for udbringningsteknik og placering i sædskiftet, 
så fordampningen af ammoniak reduceres mest mulig og udnyttelsen af næringsstoffer 
er størst mulig. Ligeledes vil stigende afgrødepriser flytte afgrødernes økonomisk optima-
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le kvælstofniveau højere op, og dermed kræve bedre udnyttelse af husdyrgødning på 
bedriftens arealer. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de anvendte udbringningsteknikker, udarbej-
delse af mark- og gødningsplan samt med de stillede vilkår til håndtering af flydende 
husdyrgødning er taget de nødvendige forholdsregler ift. at sikre omgivelserne mod foru-
rening og unødige lugtgener. Da bedriften søger under ordningen med 2,3 DE/ha er 
ejendommen pålagt at overholde Plantedirektoratets regler herfor. 

6.6.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og gødningsopbevaring, må BAT indenfor 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 nedbringelse af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 
timer, krav om maksimale mængder husdyrgødning pr. ha, krav til efterafgrøder), hvor-
for det er et lovkrav at følge dem.  
 
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. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udarbejdelse af mark- og gødningsplan samt de be-
skrevne udbringningsteknikker er BAT.  
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 
Anlæg  
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 15 Resultat af lugtberegning fra it-ansøgning 

 
* De tomme felter i tabellen betyder, at geneafstaden er større end 1,2 x geneafstanden og er ikke opgivet i 
tabellen fra ansøgningsskemaet. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til byzone, samlet bebyggelse 
og enkelt bolig overholdt. 
 
Anlægget ligger ikke indenfor 300 m ift. byzone (Varnæs) eller samlet bebyggelse 
(Gammel Skovbøl), og der er således ingen kumulation med andre ejendomme med hus-
dyrhold større end 75 DE ift. disse områder.  
 
Anlægget ligger indenfor 100 m af nabo (Varnæsvej 566), som ikke har dyr. Der er ikke  
andre ejendomme med mere end 75 DE indenfor denne afstand er der således heller ikke 
kumulation. 
 
Ensilage i plansiloer 
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. Da den nye plansilo etableres i den eksisterende halmlade forventes lugtge-
nerne ikke at stige som følge af udvidelsen. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Der kan forekomme lugtgener i forbindelse med pumpning, kørsel og udbringning af gyl-
le. Omfanget af lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle afhænger af vejrfor-
hold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Dog vil disse gener mindske efter udvidel-
sen, da gyllen er forsuret. 
 
Markstakke af kompost  
Lugt fra markstakke vil være minimal, idet udelukkende komposteret dybstrøelse opbe-
vares i markstak. Desuden er markstakken overdækket. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen af dyreholdet på ejendommen ikke vil med-
føre væsentlige øgede lugtgener for de omkringboende. Vurderingen er dels baseret på 
det forhold, at al gyllen på ejendommen forsures, og dels at den nye plansilo etableres i 
en eksisterende halmlade. Da antallet af dyr øges væsentligt i ansøgt drift, er det i IT-
ansøgningssystemet beregnet, at genekriterierne for lugt er overholdt. På den baggrund 
stilles der ikke yderligere vilkår ift. lugt. 

7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
I varme perioder vil fluer kunne forekomme. Klækning af fluelarver er temperaturafhæn-
gig og sker især i gødningsmåtten hos småkalve samt i efterladte foderrester. Bekæm-
pelse af fluer sker ved hyppig udmugning hos småkalve i sommerperioden og ved god 
renholdelse omkring foderbord og foderlager. Derudover sprøjtes eller udvandes gift efter 
behov.  
 
Ejendommen er tilmeldt kommunal rottebekæmpelse, og derudover holdes der ryddeligt 
omkring og i bygninger. Evt. foderspild og halm m.v. opsamles med det samme, så risi-
koen for tilhold af rotter minimeres. 
 
Der etableres en ny silo til opbevaring af kraftfoder, hvilket mindsker risikoen for tilhold 
af skadedyr. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af foder i silo samt den anvendte tilgang til 
flue- og skadedyrsbekæmpelse på ejendommen er med til at minimere generne ift. na-
boer, hvorfor der ikke stilles yderligere vilkår ift. denne del af driften. 

7.3 Transport  
Redegørelse 
Anlægget gennemløbes af Varnæsvejen og der er flere indkørsler til både anlæg, af-
tægtsbolig og stuehus. Der anvendes dog primært en indkørselsvej i forbindelse med 
husdyrproduktionen, som er en privat fællesvej, som går mellem malkestalden og den 
nuværende gyllebeholder. 
 
Antallet af gylletransporter stiger fra 134 til 313, mens antallet af udkørsler med møg 
falder fra 209 til 45, så stigningen i antallet af transporter med husdyrgødning stiger 
samlet set kun med 15 læs. Gyllen udbringes i planternes vækstsæson, som strækker sig 
fra 15. februar og til og med september måned. Udbringningen forventes at tage 8-10 
dage fordelt over året og foregår primært i dagtimerne. En del af gylletransporterne fo-
regår ad interne markveje, dette er især arealerne beliggende tæt på anlægget. Ved kør-
sel på offentlig vej passeres kun enkeltbeboelser, men ingen samlede bebyggelser og 
byer. Gyllen udbringes med 25 tons slangeudlægger og 20 tons nedfælder, mens 
dybstrøelsen udspredes med en 9,5 tons møgspreder. Det er en maskinstation, der står 
for udbringning af husdyrgødning.  
 
Mælken afhentes hver anden dag og det fortsætter uændret efter udvidelsen. Tidsrum-
met for afhentning er i den nuværende situation ca. kl. 13, men dette kan ændres.  
 
Antallet af transporter med foder stiger, da der fremadrettet vil anvendes kraftfoder, og 
derudover øges antallet af leveringer af de andre foderstoffer ligeledes, da antallet af dyr 
stiger. Dette gælder ligeledes for antallet af transporter med grovfoder. 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. Ved udvidelsen vil alt grovfoder 
blive lagt i plansilo ved slæt (græs) og majsnitning. Der ensileres 3-5 gange årligt, af-
hængig af udbyttet. Kraftfoderet blæses ind i en silo, der er placeret udenfor malkestal-
den, og der kan forekomme mindre støvgener ved dette. I foderladen tippes rapskager, 
roepiller og sojaskrå i køresiloer, og ved dette kan der ligeledes forekomme mindre støv-
gener. Det er dog inde i en bygning, så der forventes ingen gener udenfor ejendommen. 
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Der anvendes halm til strøelse og i foderet. I den nuværende situation køres 100 træk 
hjem. I forbindelse med udvidelsen vil behovet for halm dog falde, da de eksisterende 
kostalde ombygges således, at dybstrøelsen erstattes med spaltegulv. Dette medfører, at 
der efter udvidelsen kun skal køres ca. 20 læs hjem. Der kan forekomme støv og støjge-
ner i forbindelse med indkøring af halm. Der er dog ingen gener udenfor ejendommen, 
når halmen er bragt i hus. 
 
Samlet set sker der en øgning på 158 af de tunge transporter. Denne øgning skyldes 
primært at antallet af gylle- og fodertransporter øges.  
 
Der kommer ligeledes dyrlæge og inseminør jævnligt på ejendommen. Dyrlægen kom-
mer ca. 1-2 gange om ugen og inseminøren kommer dagligt, men disse kører i alm. bi-
ler. 
 
Af nedenstående tabel kan ses en opgørelse over antallet af transporter samt ændringer i 
forbindelse med udvidelsen. 
 
Tabel 16 Transporter 

Transporter 

Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  

 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 
transport 

Transport-
middel 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 
transport 

Transport-
middel 

Foder 22 op til 30 tons lastbil 45 op til 30 tons 

 

  
lastbil 

  

Afhentning 
af affald 

26 800 l container lastbil  52 

 
  

800 l container 

  

lastbil  

Fyringsolie/ 

brændstof 
6 2000 l lastbil  10  lastbil 

Afhentning 
af mælk  

183 ca. 8000 l         lastbil  183 12000 l lastbil  

Afhentning 
af dyr til 
levebrug 

3 10-15 lastbil  3 20-25 lastbil  

Afhentning 
af døde dyr  
(hovedsageligt 
tyrekalve)   

120 1-3 lastbil  150 1-4 lastbil  

Afhentning 
af dyr til 
slagtning 

5 5-10 lastbil 5 5-15 lastbil  

Udkørsel af 
gylle 

134 
18 tons med ned-
fælder og 25 tons 
medslæbeslanger  

traktor og 
vogn 313 

18 tons med ned-
fælder og 25 tons 
medslæbeslanger  

 
traktor og 

vogn 

  

Udkørsel af 209 10-15 tons traktor og 
vogn 45 10-15 tons 

 
traktor og 



 

 

60

Interne transportveje fremgår af bilag 1.2 og transportvej for gylletransporter vises på 
bilag 1.6. 
 
Der køres ikke gennem landsbyer og tættere bebyggede områder i forbindelse med 
transport af husdyrgødning. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at stigningen i antal transporter til og fra ejendommen 
ikke vil medføre væsentlige gener for omkringboende, da færdsel primært foregår i dag-
timerne på hverdage og udenfor tættere bebyggede områder og landsbyer. Der er på 
baggrund af de oplyste transportruter derfor ikke stillet yderligere vilkår i relation hertil. 

7.4 Støj 
Redegørelse 
Der malkes 2 gange dagligt i malkestalden i nudriften. Ved udvidelsen vil det dog være 
robotter, der malker og så vil malkningen foregår døgnet rundt. Robotterne vil blive pla-
ceret inde i malkestalden. Der forventes en støjreduktion ved ændring i malkesystemet, 
da robotterne er mere støjsvage.  
 
Håndtering af foder ændres ikke i forbindelse med udvidelsen. Dyrene fodres en gang 
dagligt, og der blandes ligeledes foder en gang dagligt. Håndtering og blanding af foder 
foregår dels på plansiloerne udenfor, men også inde i foderladen. I forbindelse med dette 
kan forventes en del maskinstøj, som kan være til gene for naboer.  
 
Ensilering af slæt græs, foregår fra maj til september/oktober. Majs ensileres i perioden 
september til november. Der vil forekomme støj, når det 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 støjgener udenfor ejendommen. 
 
I den gamle kalvestald er der 1 ventilator. Denne anvendes kun i sommerperioden, når 
det er meget varmt. Denne stald anvendes kun meget begrænset og det vurderes derfor 
ikke at være et problem. Der er ligeledes en ventilator i den nuværende malkestald. Det 
er endnu uvist og der er behov for ventilation efter sildebensmalkestalden udskiftes med 
robotter. I de øvrige stalde anvendes naturlig ventilation. 
 

møg vogn 

  

Indkørsel af 
halm 100 

10 tons /29 rund-
baller 

 
traktor og 

vogn 

  

20 
10 tons /29 rund-

baller 

 
traktor og 

vogn 

  

Indkørsel af 
græs, majs 
og korn 

285 
18 tons korn, 

10-18tons grovfo-
der  

 
traktor og 

vogn 

  

425 

 

  
18 tons korn, 

10-18tons grovfo-
der  

  

 
traktor og 

vogn 

  

Diverse 
sækkevarer 
mv.  

6 
1 - 3 paller  
( 1 - 5 tons) 

 
lastbil  6 

 
1 - 3 paller  
( 1 - 5 tons) 

 

Transporter i 
alt 

1099   1257   
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Af nedenstående tabel fremgår de primære støjkilder på ejendommen samt driftsperio-
der.  
 
Tabel 17 Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Malkning  Malkestald Hele døgnet 

Ventilation ved. malkestald Malkestald Evt. sommer 

Ventilation, gl. kalvestald Kalvestald Sommer 

Vakuumpumpe / malkeanlæg Malkestald Kl. 5-9 og 16-19.30 

Overpumpning af gylle Fortanke ved gl. kostald og ung-
dyrstald  

1 time/uge 

Cirkulation af gylle Fortanke ved gl. kostald og ung-
dyrstald 

1 time/dag 

Valse Foderlade 2 time/uge 

Gyllekørsel Se tegning over kørselsruter 
Vækstsæson, kl. 8-
20 

Håndtering af foder Ensilagesilo, foderlade Kl. 9-11 

Støjkilderne fremgår af bilag 1.9 
 
Pumpning af gylle fra stalde til beholder sker med elpumper placeret ved fortanken ved 
den gamle kostald. Dette ændres der ikke på ved udvidelsen. Der ændres dog på cirkula-
tion af gyllen i ringkanalerne i kostaldene, da alt gyllen i kostaldene skal forsures og det-
te kræver en del cirkulation for at sikre, at gyllen forsures godt nok. Derudover vil gyllen 
fra ungdyrstalden og den nye goldkostald pumpes over i kostaldene/omrøretank for at 
blive forsuret inden det pumpes i gyllebeholderen. Selve syretilsætningen vil foregå i for-
tanken ved den gamle kostald. Der kan forekomme både støj- og lugtgener i forbindelse 
med gyllepumpning. Syretanken bliver endvidere placeret ved siden af en af fortankene. 
 
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. 
  
Generelt vil støjen fra produktionen ikke være til gene udenfor ejendommen, og forven-
tes ikke at opstå problemer mht. til støj i forbindelse med udvidelsen. 
 
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. 
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Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i 
bymønsteret. De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. Landbruget Varnæsvej 
559, 6200 Aabenraa er beliggende i Det åbne land, Øst og har driftsarealer beliggende i 
det samme område. Kommuneplanen fastsætter for planens område Det åbne land, Øst 
ikke retningslinjer for støjbelastning, der er til hindring for udvidelsesmulighederne for 
landbruget.  
 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støj-
udsendelse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af 
disse arealer. 
 
Landbrugets driftsbygninger på adressen Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa er beliggende i 
Det åbne land, Øst. Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar 
nærhed af disse vil være uden betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte 
områder, eksempelvis boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer, 
landsbyer. Afstanden til lokalbyen Bovrup-Varnæs (planområde 1.6) er større end 3050 
meter. På disse afstande vil der ikke kunne opstå støjgener fra aktiviteter ved driftsbyg-
ningerne. 
 
Bebyggelsen Gammel Skovbøl er beliggende i Det åbne land. Afstanden fra driftsarealer 
til områder i lokalbyen Bovrup-Varnæs er større end 1200 meter. 
 
Følgende planområder med boliger kan blive berørt af støj fra driftsarealer: 
Områdecenter Felsted, planområde 1.2.011.B, Boligområde (afstand fra driftsarealer til 
boligområdet er større end 700 meter). 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår om maksimalt bidrag til støj-
belastning i det åbne land samt områdecenter Felsted er taget de nødvendige hensyn til 
omgivelserne således, at det ansøgte projekt ikke medfører væsentlige støjgener i for-
hold til omkringboende. 

7.5 Støv 
Redegørelse 
Halm opbevares i dag primært i halmladen og fremadrettet i foderladen. Der kan fore-
komme støvgener ved indkøring af halm. Der ændres dog ikke på dette i forbindelse med 
udvidelsen. 
 
Der ensileres 3-5 gange årligt, afhængig af antal slæt græs der tages. Kraftfoderet blæ-
ses ind i en silo, der er placeret udenfor malkestalden, og der kan forekomme mindre 
støvgener ved dette. I foderladen tippes rapskager, roepiller og sojaskrå i køresiloer, og 
ved dette kan der ligeledes forekomme mindre støvgener. Det er dog inde i en bygning, 
så der forventes ingen gener udenfor ejendommen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil bidrage til væsentlige støvgener 
udenfor ejendommen, da foderhåndtering foregår på egen matrikel. Det henstilles, at 
kørsel foregår under hensyn til omgivelserne, særligt ved kørsel på grus- og markveje 
således, at støvgener minimeres.  

7.6 Lys 
Redegørelse 
Generelt er behovet for kunstig lys i bygningerne lavt, da er et højt naturligt lysindfald 
gennem lysplader i tagene samt gennem kip og de åbne sider i staldene. 
 
Lyskilderne i kostaldene er almindelige lysstofrør samt kviksølvlamper. Intensiteten i 
stalden er ca. 100 lux i køernes opholdzone. I malkegraven er der primært almindelige 
lysstofrør, men her er intensiteten højere. Der tændes normalt lys ved opstart af malk-
ning, ca. kl. 5.00. Afhængig af årstid og lysforhold udenfor er der lys frem til kl. 8-9 om 
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morgenen. Om eftermiddagen tændes lyset igen og tidspunktet er afhængig af årstiden 
og stalden vil være oplyst i stalden indtil kl. 22. Herefter vil der kun være tændt vågelys. 
Disse tidspunkter ændres formentlig efter, at der indsættes malkerobotter, men det til-
stræbes at der er lys i stalden ca. 16 timer, for at holde køernes mælkeproduktion oppe 
både i nudrift og i ansøgt drift.  
 
Armaturer i ungdyrstalden er ligeledes almindelige lysstofrør og intensiteten i stalden er 
også ca. 100 lux. I ungdyrstalden vil der være tændt lys fra kl. 7 om morgen til kl. 21 om 
aftenen alt afhængig af 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 forde-
ling af kælvninger året rundt. 
 
Der er ingen facadelys i nudriften, men da der efter udvidelsen produceres en halv gang 
mere mælk skal der opsættes en større silotank til mælk, som skal placeres udenfor mal-
kestalden, og det er i den forbindelse påtænkt, at sætte lys op udenfor malkestalden så-
ledes, at der er oplyst, når mælken skal afhentes. Det forventes dog ikke at dette faca-
delys vil være til gene for naboer. Det er endvidere påtænkt, at der skal opsættes bevæ-
gelsessensorer således, at lyset kun tændes, når der er behov for det.  
 
I maskinhuset og foderladen består belysningen ligeledes af almindelige lysstofrør og 
kviksølvlamper, som kun er tændt, når der er behov, og som regel kun i løbet af dagen. 
 
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.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at på baggrund af ejendommens beliggenhed ift. naboer 
samt det forhold, at driftsbygninger er afgrænset af skrænter mod syd og mod øst samt 
læhegn mod nord og vest, at der ikke opstår gener for omkringboende ift. etablering af 
ny udendørsbelysning ved den nye mælkesilo samt ift. generel anvendelse af lys i kvæg-
staldene. Belysning i staldene er nært forbundet med en optimal drift, herunder mulighe-
den for at opretholde en normal kælvningscyklus, og derfor stilles der ikke yderligere 
vilkår ift. at begrænse brugen af lys på ejendommen. 

Ammoniak – generel reduktion  
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 12 er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger fremsendt i 
2008 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og 
lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 20 %. Ansøgningen 
(skema 9322) er indsendt første gang den 25. september 2008.  
 
I dette tilfælde, er det generelle ammoniakreduktionskrav pr. definition overholdt, når 
niveauet for BAT er opnået. Dette skyldes, at BAT-staldsystemet for malkekvæg er præ-
fabrikeret, drænet gulv, som har en 50 % lavere ammoniakfordampning end det er til-
fældet for referencestaldsystemet, som det generelle ammoniakreduktionskrav beregnes 
ud fra. Ansøger overholder niveauet for BAT og dermed det generelle ammoniakredukti-
onskrav ved brug af følgende virkemidler: 

- Gylleforsuring i kostaldene (1.1.1 og 1.1.2) med en effekt på 50 % 
- Gylleforsuring af al øvrig kvæggylle inden den føres til gyllebeholderne (1.1.10 og 

1.1.11), hvilket reducerer fordampningen fra disse med 50 % 
- Minimum 75 % af dybstrøelsen køres direkte ud og pløjes ned 

 
Der er udegående dyr i såvel nudrift som ansøgt drift, og ansøgningen er således oplyst 
korrekt. Udegående dyr må ikke anvendes som virkemiddel til at reducere ammoniakfor-
dampningen i ansøgt drift. Tallene for udgående dyr i nudrift og ansøgt drift indtastet i 
ansøgningen er dog som regel et estimat, når der er tale om udvidelse, hvor der øges i 
antal dyr i ansøgt drift og hvor dyretype og/eller vægtklasser er forskellige fra hinanden. 
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Der fremgår, at procentdelen af udegående dyr i nudriften svarer til procentdelen af ude-
gående dyr i ansøgt drift, og dermed er det ikke anvendt som virkemiddel. 
 
Tabel 18. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøg-
ningssystemet 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de valgte virkemidler og de deraf stillede vilkår 
er opnået en tilstrækkelig reduktion i ammoniakfordampningen fra anlæggene sammen-
holdt med ejendommens placering ift. omkringboende samt omgivende natur. Der er 
desuden foretaget beregninger som dokumenterer, at niveauet for BAT er overholdt. Der 
er ingen meremission fra ejendommens anlæg som følge af udvidelsen, hvorfor påvirk-
ningen af omgivelserne som følge af kvælstofdepositionen i ansøgt drift må antages at 
være uændret eller reduceret. 

7.7 Ammoniak – individuel reduktion 
Produktionen på Varnæsvej 559 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast gød-
ning), som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.), der ved 
uhensigtsmæssig behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmiljøet. 
 
På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udslip af 
luftbåren kvælstof (ammoniakfordampning). 
 
Som en følge af bekendtgørelsens (bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyr-
brug) beskyttelsesniveauer gælder for ammoniak et generelt reduktionskrav for godken-
delsespligtige husdyrbrug. Det indebærer, at der i forbindelse med alle miljøgodkendelser 
er fastsat et generelt standardkrav til reduktion af ammoniakemissionen fra stald og la-
ger. For ansøgninger indsendt i 2008 er kravet en 20 % reduktion. Kravet vedrører alene 
reduktion af den forøgede emission, altså ammoniakemissionen fra selve udvidelsen, 
samt for stalde der renoveres. Det fremgår af ansøgningen, at dette reduktionskrav er 
overholdt. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte udvidelse vil give anledning til en reduktion i 
ammoniakfordampningen 21,23 kg N/år sammenlignet med nudriften, og at husdyrbru-
gets samlede emission herved bliver på 2.479,64 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-
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der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Naturarealer på ejendommen 
Følgende naturarealer har Aabenraa kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

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

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor en radius af 1 km fra 
anlægget på Varnæsvej 559 

 
Naturarealerne omfatter 2 overdrev, 6 moser, 2 enge og 6 vandhuller. Arealerne er be-
skrevet under hhv. afsnittet ”Husdyrlovens § 7” og ”§ 3 natur” nedenfor. 
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven, og i kommu-
neplanen for Aabenraa Kommune 2009 er flere af de besigtigede naturområder udpeget 
som ”særligt næringsfattige naturarealer”, ”naturområder” og ”områder med naturinte-
resser”. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 16-17 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2008. NOVANA, Faglig rapport nr. 761, 2010 og 
http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-modeller/Deposition/). 
 
Husdyrlovens § 7 
For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering 
med ammoniak må den luftbårne ammoniak deposition (nedfald) fra husdyrbrug til na-
turarealer omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. (lov nr. 1572 af 
20.12.2006) ikke øges, hvis afstanden er mindre end 300 meter (bufferzone I). Er af-
standen mellem anlæg og § 7-området mellem 300 meter og 1000 meter, må merbe-
lastningen af ammoniak i naturområdet ikke overskride 0,3-0,7 kg N/ha/år (afhængig af 
antallet af andre husdyrbrug med mere end 75 DE, der ligger nærmere bruget og § 7 
naturområdet end 1000 meter (bufferzone II)). 
 
De naturområder, der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., 
er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesområder 
6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor in-
ternationale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og 
brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og be-
liggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Det fremgår af Husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forpligtet til at foreta-
ge en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at sikre natur-
områderne den fornødne beskyttelse. Vurderes det ikke at være tilfældet (kun i særlige 
tilfælde), kan kommunen stille forurenings begrænsende vilkår, som rækker ud over 
ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
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Der ligger ingen naturområder indenfor 1000 meter fra anlægget, som er omfattet af 
Husdyrlovens § 7, jf. kort 1. 
Der er dog lavet beregninger på merdepositionen og den totale deposition af ammoniak 
fra anlægget til følgende punkt og naturområde (pkt. K jf. kort 1): 
 
Overdrev ved Syvmandsskov ca. 1,2 km mod sydvest (§ 7 natur) 
Merdeposition:  0,00 kg N/ha 
Total deposition:  0,04 kg N/ha 
 

 
Kort 1. Naturområder omfattet af Husdyrlovens § 7 med bufferzoner og beregningspunkt 
for ammoniakdeposition. 
 
Område K 
 

Besigtiget den 28. maj 2008 

Naturtype/undertype Overdrev - surt overdrev  

Lokalitetsbeskrivelse Overdrevet grænser mod vest, syd og 
nord op mod andre naturarealer, mens det 
mod øst grænser op til udbringningsareal 
nr. 21-0. Overdrevet er afgræsset af får 
og der findes enkelte strøsten. Vegetatio-
nen har en gul-grøn farve, hvilket tyder på 
forholdsvis næringsfattige, eller nærings-
reducerede forhold. Der er bl.a. registreret 
vellugtende gulaks, knold-ranunkel, håret 
høgeurt, alm. røllike og frytle sp. Der blev 
endvidere fundet kolonier af gul engmyre. 
Arealet har et forholdsvist højt naturind-
hold og fremstår velplejet. 

Lokalisering i forhold til arealer Op til. 
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N-deposition Merdeposition: 0,00 kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,04 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 10-20 kg N/ha/år 

Betydning som levested for bilag IV-arter Potentielt yngle- og levested for mark-
firben. 

Kommuneplan/regionplan Særligt næringsfattigt naturareal. 

 

 
Billede 1. Overdrev K, der er omfattet af husdyrlovens § 7. Billedet taget fra sydøst den 
28. maj 2008. 
 
Vurdering (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Overdrevet er et værdifuldt surt overdrev, der er let påvirket af næringsstoffer. Bag-
grundsbelastningen i området på ca. 16-17 kg N/ha/år, hvilket er en overskridelse af 
naturtypens nedre tålegrænse. Eftersom der ikke sker en forøgelse af kvælstofdepositio-
nen på overdrevet er kravet i husdyrloven overholdt. Det fremgår af husdyrloven, at be-
skyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, som udgangspunkt er tilstrækkeligt til 
at sikre natur og miljø. Totalbelastningen fra ejendommen til overdrevet er på 0,04 kg 
N/ha/år, hvilket vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på overdrevets naturtil-
stand.  
 
Der stilles ikke yderligere vilkår i forhold til anlægget og dettes ammoniakemmision til 
overdrevet. 
 
§ 3 natur 
Jf. Husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ovennævnte ”§ 7-arealer”, som kan blive påvirket af 
ammoniakemissionen fra Varnæsvej 559. 
 
Desuden gælder det jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer 
ikke må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endeligt gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarea-
ler, at der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af 
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husdyrbrug eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og 
der skal foretages en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uaccep-
tabel høj. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
 
Nedenfor er gennemgået de arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i 
nærheden af ejendommens anlæg og/eller ligger i tilknytning til ejendommens udbring-
ningsarealer. (jf. kort 2). 

 
Kort 2. Naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 samt beregningspunkter 
for ammoniakdeposition. 
 
 
Område A (Id. 200102407) 
 

Besigtiget den 14. april 2010 

 

Naturtype/undertype Overdrev - surt overdrev.  

Lokalitetsbeskrivelse Overdrevet ligger på en stejl skrænt nær 
Aabenraa Fjord. Det afgrænses mod nord, 
øst og vest af krat/skov og mod syd af 
ejendommens udbringningsarealer nr. 1 og 
30-8. På de stejle skråninger findes ”få-
restier” og spredte tjørnebuske. Vegetatio-
nen er domineret af naturgræsser, herun-
der kamgræs og alm. hvene. Af urter fin-
des bl.a. hvid anemone, alm. guldstjerne, 
håret høgeurt, kornet stenbræk, alm. bru-
nelle og en orkidé, sandsynligvis tyndakset 
gøgeurt (var kun i bladroset).  Lokaliteten 
afgræsses med ungkreaturer og gødskes 
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ikke, hvilket er en fin driftsform. På trods 
af forekomster af en del kulturbetingede 
arter som vild kørvel, tusindfryd, lav ra-
nunkel, ager-tidsel og brombær, vurderes 
naturtilstanden til at være god.  

Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 175 m nordvest herfor. 

Lokalisering i forhold til arealer Op til. 

N-deposition 
 

Merdeposition: -0,05 kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,98 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 10-20 kg N/ha/år 

Betydning som levested for bilag IV-arter Potentielt levested for markfirben. 

Kommuneplan/regionplan Område med naturinteresser. 

 

 
Billede 2. Overdrev A – stejlt overdrev med mange arter, herunder en fredet orkidé. Bil-
ledet taget den 14. april 2010 fra vest. 
 
Område B (Id. 200102337) 
 

Ved Felsbæk Møllesø – besigtiget den 14. april 2010 

Naturtype/undertype Mose – rørsump  

Lokalitetsbeskrivelse Mosen grænser op til Felsbæk Møllesø mod 
vest og et sammenhængende engareal 
mod øst. Den nordligste del op mod lande-
vejen er højereliggende og har præg af 
kultureng. Resten af mosen er sumpet og 
med dominans af rørsumpplanterne tagrør, 
høj sødgræs, kær-star, top-star og bred-
bladet dunhammer. Mosen afgræsses 
sammen med engen om sommeren af he-
reford kvæg. Store dele af mosen er dog 
så sumpet, at kvæget ikke kan afgræsse 
denne del. Naturtilstanden vurderes at væ-
re moderat. 
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Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 850 m sydvest herfor 

N-deposition 
 

Merdeposition: -0,01 kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,11 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år  

Betydning som levested for bilag IV-arter Potentielt levested for spidssnudet frø. 

Kommuneplan/regionplan Naturområde 

 

 
Billede 3. Mose B – rørsump med bl.a. tagrør, kær-star og top-star ved Felsbæk Møllesø. 
Billedet taget fra nord den 14. april 2010. 
 
Område C (Id. 200101279) 
 

Ved Felsbæk Møllesø – besigtiget den 14. april 2010 

Naturtype/undertype Fersk eng - natureng 

Lokalitetsbeskrivelse Engen grænser mod vest og nord op til et 
sammenhængende moseområde ved Fels-
bæk Møllesø. Mod syd og øst grænser en-
gen op til marker. Engen er fugtig til våd 
med mange små vældområder. Vegetatio-
nen er artsrig og domineres af lyse-siv. 
Der er derudover registreret eng-
nellikerod, kær-star, næb-star, manna-
sødgræs, eng-karse, alm. mjødurt og 
dynd-padderok. Lodsejer oplyser, at der 
endvidere findes en mindre bestand på ca. 
50 maj-gøgeurt. Eng- og moseområdet 
afgræssses om sommeren med hereford-
kvæg. Naturtilstanden vurderes til at være 
god. 

Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 850 m sydvest herfor 
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N-deposition 
 

Merdeposition: -0,01 kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,11 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år 

Betydning som levested for bilag IV-arter Potentielt levested for spidssnudet frø. 

Kommuneplan/regionplan Naturområde. 

 

 
Billede 4. Eng C – natureng domineret af lyse-siv. Billedet taget fra syd den 14. april 
2010. 

 
Område D (Id. 200101727) 
 

Mose i Syvmandsskov – besigtiget den 24. marts 2010 

Naturtype/undertype Mose – rørsump  

Lokalitetsbeskrivelse Mosen er helt omkranset af skov. For-
holdsvis tør og artsfattig mose, der er helt 
domineret af rørsumparterne rørgræs og 
kær-star. Desuden blev der registreret mo-
se-bunke, top-star, grå-el, brombær, vor-
terod, ager-tidsel. Naturtilstanden vurderes 
at være moderat. 

Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 450 m syd herfor 

N-deposition 
 

Merdeposition: -0,01 kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,25 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år  

Betydning som levested for bilag IV-arter Potentielt levested for spidssnudet frø. 

Kommuneplan/regionplan Naturområde. 
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Billede 5. Mose D – rørsumpsamfund domineret af rørgræs og kær-star. Billedet taget 
den 24. marts 2010 fra øst. 

 
Område E (Id. 200101731) 
 

Besigtiget den 24. marts 2010 

Naturtype/undertype Mose – ellesump/pilekrat 

Lokalitetsbeskrivelse Mosen er næsten helt omgivet af udbring-
ningsareal nr. 9-0. Den vestlige del af mo-
sen består af ellesump, mens den østlige 
del er tæt pilekrat. På besigtigelsestids-
punktet var vandstanden meget høj pga.  
en sprunget rørledning og mosen er derfor 
kun besigtiget fra kanten. I randen af mo-
sen findes en del kulturarter. Mosen vurde-
res at være næringsberiget og at naturtil-
standen er moderat – ringe. 

Lokalisering i forhold til anlæg Ca. 1000 m øst herfor 

N-deposition 
 

Merdeposition:  0,01 kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,22 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år  

Betydning som levested for bilag IV-arter Potentielt levested for spidssnudet frø. 

Kommuneplan/regionplan Ingen udpegninger. 
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Billede 6. Mose E – ellesump og pilekrat. Billedet taget den 24. marts 2010 fra nord.  
 
Område F (Id. 200101735) 
 

Besigtiget den 24. marts 2010 

Naturtype/undertype Mose – pilekrat/rørsump 

Lokalitetsbeskrivelse Mosen er omgivet af udbringningsarealer – 
mod vest nr. 11 og 12. Den vestlige del af 
mosen er tæt pilekrat, mens den østlige 
del er totalt domineret af tagrør. Her findes 
også en andesø, som er under tilgroning 
med tagrør. Hele mosen er stærkt næ-
ringsberiget og har en ringe naturtilstand. 

Lokalisering i forhold til arealer Op til. 

Betydning som levested for bilag IV-arter Potentielt levested for spidssnudet frø. 

Kommuneplan/regionplan Ingen udpegninger. 
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Billede 7. Mose F – meget næringsbelastet mose med dominans af grå-pil og tagrør. Bil-
ledet taget den 24. april 2010 fra nord. 
 
 
Område G (Id. 200102053) 
 

Troldmose - Besigtiget den 24. marts 2010 

Naturtype/undertype Mose – fugtigt krat 

Lokalitetsbeskrivelse Mosen udgør sammen med sø og eng, om-
rådet Troldmose. Rundt om denne findes 
udbringningsarealer. Mosen består af en 
mosaik af fugtige/våde og tørre partier. I 
de våde partier dominerer grå-pil sammen 
med diverse træer, mens katteskæg og 
mose-bunke dominerer i de tørre dele. Hø-
jereliggende dele er kulturpåvirkede. Mo-
sen afgræsses sammen med engen med 
kvæg om sommeren. Naturtilstanden vur-
deres at være moderat, da mosen er let 
næringsberiget og relativ artsfattig. 

Lokalisering i forhold til arealer Op til. 

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år 

Betydning som levested for bilag IV-arter Potentielt levested for spidssnudet frø. 

Kommuneplan/regionplan Naturområde. 
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Billede 8. Mose G – Troldmose med våde kratpartier og tørre, højereliggende dele. Bille-
det taget den 24. marts 2010 fra sydøst. 
 
Område H (Id. 200101309) 
 

Troldmose – Besigtiget den 24. marts 2010 

Naturtype/undertype Fersk eng – natureng. 

Lokalitetsbeskrivelse Engen er for størstedelens vedkommende 
omkranset af mose og sø – udgør en del af 
Troldmose. Mod vest grænser engen op til 
udbringningsareal 15-0. Engen består af en 
mosaik af fugtige og mere tørre dele. De 
fugtige dele domineres af lyse-siv, mens de 
tørre dele domineres af katteskæg. Herud-
over er der registreret arter som kær-
tidsel, alm. hvene, håret høgeurt, alm. 
kvik, lyng-snerre, tjørn, m.fl. Engen af-
græsses sammen med mosen med kvæg 
om sommeren. Naturtilstanden vurderes at 
være moderat, da engen er let næringsbe-
riget og relativ artsfattig. 

Lokalisering i forhold til arealer Op til. 

N-tålegrænse 15-25 kg N/ha/år 

Betydning som levested for bilag IV-arter Potentielt levested for spidssnudet frø. 

Kommuneplan/regionplan Naturområde. 

 



 

 

76

 
Billede 9. Eng H – Troldmose med natureng, domineret af lyse-siv og diverse græsser. 
Billedet taget den 24. marts 2010 fra øst.  
 
Område I (id. 200103023) 
 

Besigtiget den 24. marts 2010 

Naturtype/undertype Sø – næringsrig sø 

Lokalitetsbeskrivelse Større sø på ca. 0,5 ha. Størstedelen af 
søen grænser op til udbringningsareal nr. 
14-1. Terrænet er skrånende fra udbring-
ningsarealet. Resten af søen grænser op til 
en bivej. Søen er meget næringsbelastet 
pga. fodring af ænder og næringsstoftilfør-
sel fra marken. Der blev ikke registreret 
nogen vandplanter nær bredden. I rørsum-
pen findes grå-pil og bredbladet dunham-
mer, mens der i bræmmen blev registreret 
lyse-siv, gul iris, grå bynke, stor nælde, 
hindbær og dueurt sp. Naturtilstanden vur-
deres til at være ringe-dårlig. 

Lokalisering i forhold til arealer Op til. 

Betydning som levested for bilag IV-arter Potentielt yngle- og levested for spidssnu-
det frø. 

Kommuneplan/regionplan Ingen udpegninger. 
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Billede 10. Sø I – meget næringsbelastet sø pga. andefodring og tilførsel af næringsstof-
fer fra mark. Billedet taget den 24. marts 2010 fra syd. 
 
Område J (Id. 200103044) 
 

Besigtiget den 24. marts 2010 

Naturtype/undertype Sø/vandhul – næringsrig sø 

Lokalitetsbeskrivelse Lille vandhul på ca. 200 m[, som grænser 
op til udbringningsareal nr. 14-1 og en 
bivej. Vandhullet er mørkt og uden megen 
dyreliv. I søfladen findes liden andemad. I 
rørsumpen og bræmmen findes bredbladet 
dunhammer, manna-sødgræs, grå bynke, 
brombær og diverse buske og træer. Der 
sker en tilførsel af næringsrig drænvand fra 
nabomarken. Naturtilstanden vurderes til 
at være dårlig. 

Lokalisering i forhold til arealer Op til nr. 14-1 – dog findes der et hegn 
mellem marken og vandhullet. 

Betydning som levested for bilag IV-arter Vurderes ikke at være et potentielt yngle- 
og levested for padder, herunder IV-arter, 
da vandhullet er meget næringsbelastet og 
mørkt pga. omkransende træer og buske. 

Kommuneplan/regionplan Ingen udpegninger. 
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Billede 11. Vandhul J – lille vandhul, der er kraftigt næringsstofbelastet og uden megen 
liv. Billedet taget den 24. marts 2010 fra vest. 
 
Område K er beskrevet under førnævnte § 7. 
 
Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
 
Overdrev 
Overdrev A (jf. kort 2) er beliggende ca. 175 meter nordvest for anlægget. Arealet er på 
ca. 0,8 ha og er dermed ikke stort nok til at være omfattet af husdyrlovens § 7. Overdre-
vet er meget stejlt og har af denne grund aldrig været opdyrket og gødsket. Det giver en 
god naturtilstand med mange karakteristiske og værdifulde overdrevsarter som f.eks. 
tyndakset gøgeurt og alm. guldstjerne. Naturtypen er ”surt overdrev”, hvilket er en prio-
riteret habitatnaturtype. Tålegrænsen for denne naturtype er 10-20 kg N/ha/år – altså en 
særligt kvælstoffølsom naturtype. Baggrundsbelastningen for området er 16-17 kg 
N/ha/år (faglig rapport fra DMU nr. 761, 2010) og baggrundsbelastningen alene over-
skrider den nedre del af intervallet. På grund af overdrevets høje værdi sidestiller Aaben-
raa Kommune overdrevet med et § 7 område. Det betyder, at bufferzonerne træder i 
kraft, sådan at der ikke må ske en meremission af ammoniak i bufferzone I (< 300 meter 
fra anlægget). Der er foretaget beregninger af mer- og totaldepositionen af ammoniak til 
overdrevet. Disse beregninger viser en merdeposition på -0,05 kg N/ha/år og en totalde-
position på 0,98 kg N/ha/år. Da der ikke sker en forøgelse af ammoniakemissionen og 
totaldepositionen er under 1 kg, vurderer kommunen, at anlægget ikke bidrager væsent-
ligt til at forringe overdrevets naturtilstand. 
 
Moser 
Moserne B, D og E (jf. kort 2) er beliggende inden for 1000 meter fra anlægget. De tre 
moser består af vegetationstyperne rørsump, ellesump og pilekrat, som har kvælstoftå-
legrænser på 15-25 kg N/ha/år og derover. Der er altså ikke tale om særligt kvælstofføl-
somme naturtyper. Baggrundsbelastningen for området er 16-17 kg N/ha/år (faglig rap-
port fra DMU nr. 761, 2010). 
Der er lavet beregninger af mer- og totaldepositionen af ammoniak på moserne. Disse 
beregninger viser en merdeposition som følge af udvidelsen på max. 0,01 kg N/ha/år og 
en max. totaldeposition på 0,25 kg N/ha/år (mose D). 
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Da der ikke sker en forøgelse af ammoniakdepositionen og da moserne ikke rummer 
særligt kvælstoffølsomme naturtyper, vurderer kommunen, at ammoniakdepositionen fra 
anlægget ikke bidrager til at forringe naturtilstanden i moserne. 
 
Vandhuller 
Der forekommer 4 vandhuller indenfor ca. 1 km fra anlægget. Vandhullerne er nærings-
berigede, men det vurderes, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget på Var-
næsvej 559 har en meget begrænset effekt. Hovedkilden til næringsberigelse af vandhul-
lerne vurderes at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på 
jordoverfladen til vandhullerne, dels som næringsberiget overfladevand, der løber til 
vandhullet via rodzonen på dyrkede arealer. Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at 
forringe naturtilstanden i vandhullerne. 
 
Vandløb 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer, jf. afsnit 8.2. 
 
Samlet vurdering af anlæggets påvirkning af naturområder 
Da anlægget ikke udleder mere luftbårent ammoniak ved den ansøgte produktion, men 
tværtimod udleder lidt mindre end ved den nuværende produktion, vurderer Aabenraa 
Kommune, at der ikke sker en øget belastning på beskyttede naturområder som over-
drev, moser og vandhuller samt vandløb. 
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a. at produktionen ikke medfører negative 
påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale 
naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV må 
ikke forringes. 
 
Vurdering 
Anlægget ligger ca. 5,5 km nordøst for det nærmeste Natura 2000-område ”Hostrup Sø, 
Assenholm Mose og Felsted Vestermark (EF-habitatområde nr. H84 og EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. F58). 
 
Jævnfør teknisk notat fra DMU (2006) er depositionen af kvælstof negligerbar, når af-
standen fra kilden er omkring 3 km. Det er derfor kommunens vurdering, at det ansøgte 
ikke i målelig grad vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. 
 
Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 8.7. 
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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 3. Alle 
udbringningsarealer ligger i Aabenraa Kommune. 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 191,40 ha udbringningsarealer, 
heraf ejer ansøger 139,2 ha, og de resterende 52,28 ha er forpagtede arealer. 
 
Derudover er der indgået en gylleaftale på 28,92 ha. Tillige er der 7,9 ha ejet jord i ved-
varende græs med afgræsning, samt 12,6 ha forpagtede arealer, der afgræsses. På disse 
arealer udbringes der ikke husdyrgødning. Samlet er der 243,9 ha til rådighed, hvoraf 
der på 223,49 ha udbringes husdyrgødning, mens der på de resterede 20,5 ha kun af-
sættes husdyrgødning via afgræsning.  
 
De ejede og forpagtede udbringningsarealer belægges med 2,22 DE/ha (DE reel), mens 
gylleaftalearealerne belægges med 1,4 DE/ha. Arealerne som afgræsses, belægges med 
et gennemsnit på 0,9 DE/ha, mens der er stillet vilkår om, at § 3 arealer maksimalt af-
græsses med et dyretryk svarende til 0,8 DE/ha. I alt er der 240,8 ha og der produceres 
i alt 484 DE husdyrgødning.  
 
Tabel 19. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt gylleaftaler 
Ejede arealer  
Navn Adresse Udbringnings-

areal ha 
Max. antal 
DE 

Bo Langhede Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa 
Varnæsvej 567, 6200 Aabenraa  
Frudam 26, 6200 Aabenraa   
Frudam 17, 6200 Aabenraa 

139,2 
7,9 afgræsses 

320,2 
6,3 

Forpagtede are-
aler 

 

Navn Adresse Udbringnings-
areal ha 

 

Christian S. Lund Bygbjergvej 16, 6200 Aabenraa 31,68 
3,04 afgræsses 

72,9 
2,4 

Inger B. Grønbæk Varnæsvej 599, 6200 Aabenraa 1,61 3,7 
Hans Madsen Varnæsvej 571, 6200 Aabenraa 14,49 33,3 
Susanne Hennig Varnæsvej 557, 6200 Aabenraa 1,1 2,5 
Niels Per Hansen Frudam 24, 6200 Aabenraa 0,83 1,9 
Ingrid Christensen Sdr. Hostrup Østergade 100, 

6200 Aabenraa 
2,58 afgræsses 2,1 

Bent P. Thorsen Frudam 19, 6200 Aabenraa 1,87 afgræsses 1,5 
Henrik Reimers Eskedalvej 3B, 6200 Aabenraa 0,58 1,33 
Christian Gelstrup Frudam 13, 6200 Aabenraa 1,63 afgræsses 1,3 
Hubert Träger Varnæsvej 574, 6200 Aabenraa 1,99 4,6 
Christian Jebsen Syvmandsskov 3, 6200 Aabenraa 2,36 afgræsses 1,9 
Hans P. Jessen Syvmandsskov 2, 6200 Aabenraa 1,12 afgræsses 0,9 
 
Gylleaftale 

   

Navn Adresse Udbringnings-
areal ha 

 

Egon Erichsen Møllevej 35, 6200 Aabenraa 28,92 40,0 
I alt  240,8 497,3 
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Ejendommen Varnæsvej 559 producerer efter udvidelsen samlet 484,09 DE husdyrgød-
ning, hvoraf 40,0 DE afsættes til gylleaftaler i form af kvæggylle til Egon Erichsen, Mølle-
vej 35, 6200 Aabenraa. Gylleaftalerne kan belægges med 1,4 DE/ha. Derudover afsættes 
19,09 DE ved græsning udenfor udbringningsarealet, mens 48,86 DE afsættes ved græs-
ning indenfor udbringningsarealet. 
Det ejede/forpagtede harmoniareal er 191,40 ha til udbringning af 425 DE med 37.219 
kg N og 6.240 kg P fra bedriften. Andelen af dybstrøelse er 45,95 DE. Der udbringes 2,22 
DE/ha (harmonital, DEreel). 
 
Særlige forhold i den pågældende ansøgning 
Der afsættes gødning som græsning uden for udbringningsareal. Det drejer sig om i alt 
20,5 ha der afgræsses. Heri indgår tre § 3 beskyttede områder (overdrev A, mose G og 
eng H jf. figur 5). I alt afsættes 19,09 DE via græsning udenfor udbringningsarealet. 
 
Jordbund og dræning 
Hovedparten af udbringningsarealerne består af jordbundstypen sandblandet lerjord 
(JB5-6). En del marker består af lerblandet sandjord (JB 3-4) – se kort 3. Ifølge ansøg-
ningen er alle arealer drænede. 

 
Kort 3. Udbringningsarealer og jordbundstyper. 
 
Lavbundsarealer 
Nogle ganske få udbringningsarealer ligger i lavbundsområder i lavbundsklasse IV (ingen 
risiko for okkerudledning) – se kort 4. 
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). 
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Ingen af de ejede eller forpagtede udbringningsarealer er udpeget som ”VMPII-
lavbundsarealer” eller ”Øvrige lavbundsarealer”.  
 

 
Kort 4. Udbringningsarealer og lavbundsklasser. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Mark 5-0, 5-2, 9-0, 12, 13-0 grænser op til et beskyttet jorddige. Diget på mark 13-0 er 
fjernet efter 2004. Der vil i en særskilt sag blive foretaget en sagsbehandling for at få 
forholdet lovliggjort. Der findes ikke øvrige fredninger på arealerne.  
 
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 191,40 ha ejede/forpagtede og 
28,92 ha aftalearealer samt 20,5 ha græsningsarealer harmonerer med husdyrholdet og 
er tilstrækkeligt til at opfylde harmonikravene. 

8.1.1 Arealanvendelse 

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



 

 

83

Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer nedbringes det hurtigst muligt 
og inden 6 timer. 
 
Al udbringning på græs og sort jord skal ske ved nedfældning fra 1. januar 2011. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sædskiftekravene er overholdt. 

8.1.2 Aftalearealer 

Det skal vurderes, om aftalearealerne kræver separat godkendelse efter § 16 i ”Lov om 
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug”. 
For arealer, som ligger indenfor nitratfølsomt indvindingsområde, stilles særlige krav til 
beskyttelse mod nedsivning af nitrat til grundvand, og her udløses en § 16 arealgodken-
delse. 
 
Ligger aftalearealerne ikke i nitratfølsomt indvindingsområde, skal det vurderes, om 
arealernes sårbarhed i forhold til natur og overfladevand kræver en særlig beskyttelse, 
der rækker udover den generelle lovgivnings rammer. Er det tilfældet, udløses en § 16 
arealgodkendelse. 
 
Redegørelse 
Arealerne ligger ikke i nitratfølsomt indvindingsområde og skal derfor ikke arealgodken-
des særskilt, med mindre det vurderes, at arealernes robusthed i forhold til natur og 
overfladevand kræver en særlig beskyttelse, som medfører vilkår.  
 
De 28,92 ha aftalearealer ligger i oplandet til den målsatte sø, Felsbæk Møllesø. Denne er 
B-målsat i henhold til Regionplanen (2005-2016). Målsætningen er opfyldt. Fosfortallene 
på arealerne ligger på ca. 3. Da fosfortallene ligger under 4 stilles der ikke krav om en § 
16 godkendelse. Den mængde fosfor, der tilføres med 1,4 DE kvæggylle pr. ha vurderes 
ikke at bidrage til ophobning af fosfor i jorden fremover. 
 
Udskiftning af aftalearealer kan ikke ske uden tilladelse fra Aabenraa Kommune 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune stiller ikke krav om en § 16 godkendelse for aftalearealerne. Disse 
ligger ikke i nitratfølsomt indvindingsområde og det vurderes, at der ikke er øvrige for-
hold i forhold til natur og overfladevand, der gør at de kræver en særlig beskyttelse. Det 
vurderes således, at der ikke sker en væsentlig udvaskning af fosfor til Felsbæk Møllesø 
pga. et lavt fosfortal for arealerne (mindre end 3). 

8.2 Beskyttet natur 
Jf. Husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end de i afsnit 7.8 nævnte ”§ 7 arealer”, som kan blive på-
virket af ejendommens ansøgte drift, herunder § 3 beskyttede naturområder (søer, 
vandløb, moser, enge, overdrev, heder m.fl.). Vurderes det at være tilfældet (kun i sær-
lige tilfælde), kan kommunen stille forurenings begrænsende vilkår, som rækker ud over 
Husdyrlovens fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Redegørelse 
For overskuelighedens skyld er alle naturarealer beskrevet samlet i afsnit 7.8. 
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Kort 5. Viser placeringen af beskyttet natur, beskyttede vandløb og udbringningsarealer 
samt hvilke naturarealer, der er besigtiget (A-K). 
 
Udbringningsarealerne ligger temmelig spredt. Ca. 45 ha af ejendommens ejede eller 
forpagtede arealer ligger helt eller delvist i opland til målsatte søer: Felsbæk Møllesø, 
Troldmose og Store Søgård Sø. Kun nogle ganske få af arealerne (mark nr. 11 og ny-
købt) grænser direkte op til vandløb, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 
(jf. kort 5). Udbringningsarealerne ligger i et kuperet terræn. Der er i et par tilfælde 
hjørner af marker, hvor terrænhældningen ligger på grænsen til at være over 6 grader 
ned mod beskyttede vandløb. I disse tilfælde er der dog brede hegn omkring vandløbene, 
sådan at der ikke er risiko for afstrømning af næringsstoffer til vandmiljøet. Dog gælder 
det i henhold til § 26, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 717 af 2/7-2009 (husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen), at flydende husdyrgødning må ikke udbringes på stejle skråninger med 
en hældning på mere end 6° ned mod vandløb, søer over 100 m2 eller fjorde inden for en 
afstand af 20 m fra vandløbets, søens eller fjordens øverste kant. 
 
Tabel 20. Målsatte vandløb, der afvander Varnæsvej 559’s udbringningsarealer. 

Vandløb Målsætning Status for mål-
sætning 

DVFI (Sta-
tionsnr.) 

Bemærkninger 

Møllebæk B1  
Gyde- og opvækstom-
råde for laksefisk. Skal 
kunne fungere som 
gyde- og yngelop-
vækstområde for 
ørred og andre lakse-
fisk. Målsætningen har 
samtidig til formål at 
beskytte og ophjælpe 
den alsidige flora og 
rentvandsfauna, som 
naturligt er tilknyttet 
disse vandløb. 
 

Opfyldt på den 
nærmeste stræk-
ning. 

411-6500 (2004) 

DVFI 7 (Særde-
les god biologisk 
vandløbskvalitet) 
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Dyrbæk B0 

Vandløb, der skal 
rumme et varieret 
dyre- og planteliv, 
men som er uegnet 
som levesteder for 
fisk. Disse vandløb vil 
kunne huse et varieret 
dyre- og planteliv, 
som tilfældet er med 
B1-vandløb. 

Ikke opfyldt pga. 
tidligere udretning, 
hårdhændet vedli-
geholdelse og spil-
devand fra spredt 
bebyggelse. 

411-7100 (2004) 
DVFI 3 (Ringe 
biologisk vand-
løbskvalitet).  

 

Bjerndrup Møl-
leå 

B3 

Karpefiskevand påvir-
ket af okker. Vandlø-
bet må i en længere 
periode fremover 
forventes at være 
påvirket af okker, men 
skal på længere sigt 
kunne fungere som 
opholds- og opvækst-
område for ål, aborre, 
gedde og karpefisk. 

Ikke opfyldt pga. 
tidligere udretning, 
hårdhændet vedli-
geholdelse og spil-
devand fra spredt 
bebyggelse. 

425-6200 (2003) 

DVFI 3 (Ringe 
biologisk vand-
løbskvalitet). 

Udbringnings-
arealerne ligger 
langt fra vand-
løbet. Målestati-
onen ligger ca. 
3,5 km fra ud-
bringningsarea-
lerne. 

 

 
Kort 6. Bedriftens arealer i forhold til oplande til målsatte søer og målsatte vandløb. 
 
Vurdering 
 
Vandhuller og søer 
Det vurderes, at hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne er overfladevand fra 
dyrkede arealer, dels som vand der løber på jordoverfladen til vandhullerne, dels som 
næringsberiget overfladevand der løber til via rodzonen på dyrkede arealer. 
Derfor stilles der vilkår om overholdelse af en 5 meter bred dyrknings-, gødnings- og 
sprøjtefri bræmme rundt om vandhul I (jf. kort 5), der forekommer op til udbringnings-
areal nr. 14-1.  
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Moser 
Moserne (E, F og G jf. kort 5) grænser op til udbringningsarealer. Moserne E og F vurde-
res generelt som værende næringsberigede med en naturtilstand som ringe-moderat i 
forhold til referencetilstanden for naturtypen mose. Moserne er meget tilgroede med pil, 
el og øvrige træer. I mose G findes der ligeledes dele med pilekrat, men der findes også 
åbne områder med dominans af mose-bunke og katteskæg. Mosen er dog ikke særligt 
kvælstoffølsom og der er en let kulturpåvirkning. Der er ikke skrånende terræn mod de 
tre moser og derfor ingen risiko for direkte afstrømning af næringsstoffer fra markerne til 
moserne. Der stilles dog vilkår om en 30 meter bræmme på mark 15-0 og 16-0 ind mod 
mose G, hvor flydende husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og græs. Dette sikrer, 
at der ikke sker en fordampning af næringsstoffer til engen.  
 
Mose G anvendes som et græsningsareal, men indgår ikke i udbringningsarealet. Mosen 
er egnet til afgræsning og det er en forudsætning for at holde området lysåbent på langt 
sigt. Der stilles vilkår om et maximalt græsningstryk på 0,8 DE/ha for mosen og ingen 
tilskudsfodring. Det sikrer, at der en variation i vegetationen til gavn for biodiversiteten, 
herunder sommerfugle, biller, edderkopper m.fl. 
 
Overdrev 
Overdrev K er omfattet af Husdyrlovens § 7. Udbringning af husdyrgødning indenfor 
1000 meter fra naturområder omfattet af Husdyrlovens § 7 skal på sort jord og græs ske 
ved nedfældning. Bedriftens arealer med mark nr. 2-0, 2-1, 2-2, 13-0, 14-1 og 21-0 lig-
ger alle indenfor 1000 meter bufferzonen. På disse arealer skal flydende husdyrgødning 
nedfældes på sort jord og græs. 
Det vurderes, at der ikke bør ske en forøgelse af kvælstofdepositionen, hvis naturindhol-
det og naturtilstanden skal bevares, idet baggrundsbelastningen i området overskrider 
tålegrænsen. Overdrevet er let næringsbelastet i dets nuværende tilstand. Kravet om 
nedfældning af husdyrgødning på sort jord og græs indenfor 1000 meter fra overdrevet 
vurderes at mindske tilførslen af luftbåren ammoniak til overdrevene.  
 
Overdrev A er ikke omfattet af husdyrlovens § 7. Markerne 1 og 30-8 skråner let ned 
mod det værdifulde og sårbare overdrev. Derfor stilles krav om en 2 meter dyrknings-, 
sprøjte- og gødningsfri bræmme på markerne. Herudover stilles vilkår om at flydende 
husdyrgødning skal nedfældes på sort jord og græs i en bræmme på 30 meter. Ydermere 
stilles det som et vilkår, at der ikke må placeres markstakke på de to arealer. Dette sik-
rer, at der hverken sker en direkte afstrømning af næringsstoffer fra markerne til over-
drevet eller en fordampning af ammoniak til overdrevet.  
 
Overdrev A anvendes som et græsningsareal for ungkreaturer, men indgår ikke i ud-
bringningsarealet. Overdrevet er egnet til afgræsning og det er en forudsætning for at 
holde området lysåbent på langt sigt. Der stilles vilkår om et maximalt græsningstryk på 
0,8 DE/ha for overdrevet og ingen tilskudsfodring. Det sikrer, at der en variation i vege-
tationen til gavn for biodiversiteten, herunder sommerfugle, biller, edderkopper m.fl. 
 
Enge 
Engareal H (jf. kort 5) anvendes som et græsningsareal, men indgår ikke i udbringnings-
arealet. En lille del af engen grænser op til areal 15-0. Engen er en natureng med en let 
næringspåvirkning. Naturtilstanden vurderes at være moderat i forhold til referencetil-
standen for naturtypen fersk eng. Der er ikke noget terrænfald på udbringningsareal 15-
0 mod engen. Der stilles derfor ikke krav om dyrkningsfrie bræmmer, da der vurderes at 
der ikke er risiko for direkte afstrømning af næringsstoffer fra marken til engen. Der stil-
les dog krav om en 30 meter bred bræmme, hvor flydende husdyrgødning skal nedfæl-
des på sort jord og græs. Dette sikrer, at der ikke sker en fordampning af næringsstoffer 
til engen.  
 
Engen er egnet til afgræsning og det er en forudsætning for at holde området lysåbent 
på langt sigt. Der stilles vilkår om et maximalt græsningstryk på 0,8 DE/ha på engen og 
ingen tilskudsfodring. Det sikrer, at der en variation i vegetationen til gavn for biodiversi-
teten, herunder sommerfugle, biller, edderkopper m.fl. 
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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. Dyrbæk og den øvre del af Bjerndrup Mølleå er 
desuden påvirket af spildevand fra spredt bebyggelse. Møllebækken har opfyldt målsæt-
ningen, men Dyrbæk og Bjerndrup Mølleå ikke har opfyldt målsætningen (Regionplan 
2005-2016). 
 
For at sikre de beskyttede vandløb mod øget udvaskning af næringsstoffer, overfladeaf-
strømning af gødning og næringsstoffer samt øget sandvandring, som vil påvirke eksem-
pelvis laks og snæbels (bilag IV-art) leve- og ynglesteder blandt andet ved tilsanding af 
gydegrus, og dels for at sikre anvendeligheden af vandløb som spredningskorridorer for 
områdets dyre- og planteliv, samt for at sikre leve- og rastesteder for bilag IV-arter 
(herunder eksempelvis padder) samt til beskyttelse af habitatområdet Vadehavet, stilles 
der vilkår om 2 meter dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri bræmmer langs de beskyttede 
vandløb, der grænser op til ejendommens udbringningsarealer og som ikke i forvejen er 
pålagt 2 meter bræmmer jf. vandløbslovens § 69. 
På følgende marker skal der etableres 2 meter dyrkningsfri bræmmer op til de beskytte-
de vandløb: mark nr. 11 og Nykøbt (jf. kort 5). 
 
Hvor udbringningsarealerne skråner kraftigt mod vandløbene er der øget risiko for udled-
ning af fosfor ved overfladeafstrømning. Hvis terrænet skråner over 6 grader er der i 
henhold til lovgivningen krav om, at flydende husdyrgødning ikke må udbringes i en af-
stand af 20 meter fra beskyttede vandløb.   
 
Felsbæk Møllesø, Troldmose og Store Søgård Sø er alle tre i Regionplan 2005-2016 B 
målsat. Dvs. at søerne skal have et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv, samt specifikt 
for Felsbæk Møllesø og Store Søgård Sø have en sommersigtdybde på mindst 1 meter, 
mens det er 0,8 meter (til bunds) for Troldmose. Målsætningen er opfyldt for Felsbæk 
Møllesø, mens den ikke opfyldt for Troldmose og Store Søgård Sø (Regionplan 2005-
2016). Tiltag for at reducere påvirkninger af søerne bliver beskrevet i afsnit 8.5. 

8.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriften har 21,64 ha udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder (mark nr. 14-0, 14-1, 15-0, 21-1, CSL1, CSL2, CSL3). 
 
Der er i det pågældende område ikke udarbejdet en indsatsplan. Derfor kan der ifølge 
Husdyrloven ikke tillades nogen merbelastning med nitrat, såfremt udvaskningen fra rod-
zonen overstiger 50 mg nitrat pr. liter i efter-situationen. 
 
Beregningen i ansøgningssystemet viser, at nitratudvaskningen fra rodzonen ligger på 36 
mg nitrat per liter, hvilket svarer til en mindrebelastning på 2 mg i forhold til nudrift. 
Kravet om, at der ikke sker nogen merbelastning, er dermed overholdt. 
 
En nitratudvaskning på 36 mg nitrat pr. liter er basis for de vurderinger, der er foretaget. 
Da der i ansøgningen er valgt samme standard- og referencesædskifte, kan der ikke stil-
les vilkår til sædskiftet, idet sædskifte ikke er valgt som virkemiddel til at nedbringe ni-
tratudvaskningen.  
 
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. 
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Kort 7. Placering af udbringningsarealer i forhold til nitratfølsomt indvindingsopland. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af beregningen i ansøgningssystemet, at kra-
vet om ingen merbelastning af nitrat til grundvand i eftersituationen (ansøgt drift) er 
overholdt. 

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 nationalt kort). 
Føres vandet gennem søer, sker der en yderligere reduktion på gennemsnitlig 400 kg 
N/ha søbund. 
 
Når nitrat kommer ud i vandmiljøet, påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
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mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealerne afvander via Møllebæk og Dyrbæk til Aabenraa Fjord og endvidere 
via Bjerndrup Mølleå til Sønderåsystemet og videre til Vidå, Rudbøl Sø og Vadehavet. 
Sønderåen er målsat B2 – dvs. laksefiskevand, der skal fungere som opvækst og op-
holdsområde for ørred og andre laksefisk. Målsætningen tager sigte mod at beskytte og 
ophjælpe den alsidige flora og fauna, som naturligt er tilknyttet denne type vandløb.  
For at opfylde målsætningen for Sønderåen kræves en DVFI værdi på minimum 5. Måling 
i både 2007 og 2008 har vist en DVFI værdi på 7 (st. nr. 425-1250 Nord for Rens), hvil-
ket er den højeste værdi, et vandløb kan få. Målsætningen er derfor opfyldt (Regionplan 
2005-2016).  
Sønderåen og mindre tilløb er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 mod tilstandsæn-
dring. Vandløbene er beskrevet nærmere i afsnit 8.2 under ”vandløb og målsatte søer” 
 
Ingen af bedriftens udbringningsarealer eller aftalearealer ligger indenfor områder, der er 
udpeget som nitratklasse 1, 2 eller 3. Der er således i hht. Lovgivningens beskyttelsesni-
veau for nitrat til overfladevand ingen krav om reduceret husdyrtryk på udbringningsare-
alerne. 
 
Langt størstedelen af arealerne ligger i et område, hvor N-reduktionsprocenten i jord-
bunden er mellem 0 og 50 procent, dvs. at 0-50 % af det udledte kvælstof i jorden vil 
blive nedbrudt/fjernet fra jorden, før det ender i overfladevandsrecipienten. Ca. 20 ha 
ligger i et område, hvor N-reduktionsprocenten er 76-100 %. 
Der er i ansøgningssystemet beregnet en udvaskning af N til overfladevand på 44,9 kg 
N/ha/år. Med det lave reduktionspotentiale i området betyder det, at der vil udvaskes 
maksimalt 44,9 kg N/ha/år.  
Udledning af N i nudrift er på 47,5 kg N/ha/år. Dvs. at der efter udvidelsen årligt udledes 
ca. 2,6 kg N mindre per ha end i nudriften. Totalt betyder det en mindreudledning på ca. 
500 kg N/år til overfladevand.  
 
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 191,40 ha ejet areal (og 28,92 ha aftale-
areal). Ifølge ansøgningen er alle de ejede arealer drænede. 
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet og 
arealerne afvander til Aabenraa Fjord og til et Natura 2000 område (Vadehavet), som 
ikke afkaster nitratklasser. Vurdering af næringsstoffer i forhold til Vadehavet/Natura 
2000 vandområder findes i afsnit 8.6. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger alle udenfor nitratklasserne 1 – 3 (reduktionspro-
centen er 100 %). Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
 
Da det vurderes, at der ikke sker forøget udvaskning af kvælstof fra udbringningsarealer 
i forhold til førsituationen og med henvisning til afsnittet om ”Beskyttet natur” – ”Vandløb 
og målsatte søer”, vurderes det, at beskyttede vandløb og søer ikke vil ændre tilstand i 
negativ retning på baggrund af udvidelsen af produktionen på Varnæsvej 559. 
 
Da: 

• målsætningen i Møllebæk er opfyldt 
• manglende opfyldelse af målsætningen i Dyrbæk og Bjerndrup Mølleå ikke skyldes 

udledning af næringsstoffer  
• og Bjerdrup Mølleå ikke vurderes at blive påvirket af næringsstoffer fra udbring-

ningsarealer fra Varnæsvej 559 
 
er der således ikke grundlag for at stille yderligere vilkår til begrænsning af kvælstofud-
vaskningen alene i forhold til opfyldelse af målsætningen for Dyrbæk og Bjerndrup Møl-
leå. 
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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 næringsstoffer fra overfladevand. 
 
Beregning af udvaskning er forudsat at gødningsmængderne i ansøgt drift, jf. nedenstå-
ende tabel, fastholdes. Dybstrøelse har en højere nitratudvaskning end gylle, fordi udnyt-
telsesgraden af dybstrøelse er 45 %, mens den for kvæggylle er 70 %. Forudsætningen 
for beregningerne på udvaskning af nitrat vil ikke være overholdt, hvis der produceres 
mere dybstrøelse end det, der fremgår af ansøgningen. Dvs. for at sikre, at der ikke sker 
en forøget udvaskning stilles vilkår om, at der ikke må produceres mere dybstrøelse end 
det ansøgte, jf. nedenstående tabel. 

8.5 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande 
Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs 
vandløb og fra drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens P-tal (mængden af opløst 
fosfor i jordvandet) er højt, kan der være et stort fosfortab. Humusjords evne til at binde 
fosfor er særlig dårlig, mens jern i oxideret form kan binde fosfor. Derfor er risikoen for 
udvaskning af fosfor stor på lavbundsarealer bestående af humusjord med begrænset 
jernindhold, dvs. på lavbundsarealer som ikke er omfattet af okkerklasse I. 
 
I Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug af 31.03 2009 er der 
fastsat beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud gældende kun for husdyrbrugs-
projekter med udbringningsarealer, der afvander til Natura 2000 vandområder, som er 
overbelastet med fosfor. 
Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfatter ikke oplandene til Natura 
2000 søtyper, som klassificeres som sårbare recipienter. 
 
Kravet til fosforoverskud på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som af-
vander til Natura 2000 vandområder overbelastet med fosfor, afhænger af jordtype, 
dræningsforhold og fosfortal. Der stilles krav til fosforoverskud på drænede lerjorder og 
lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder. Fosforoverskud må ikke 
øges på lavbundsarealer, der er drænede/grøftede, og som ikke har et højt indhold af 
jern. 
Der stilles ikke krav til fosforoverskud, hvis der i den ansøgte situation kan dokumenteres 
fosforbalance for husdyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor 
i handelsgødning. 
 
De øvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura 
2000 vandområde, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne. 
 
Vadehavet er i henhold til lovgivningen udpeget som mindre sårbart overfor fosfor. I op-
landet hertil er harmonikravet således alene beskyttelsesniveau for P-overskud. 
 
I forhold til sårbare naturområder med særlig lokal eller regional værdi (f. eks. målsatte 
søer, grusgravssøer, fjorde) udenfor Natura 2000 områder kan kommunen, hvis det vur-
deres nødvendigt, skærpe beskyttelsen. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt 6.240 kg fosfor til markerne i ansøgt drift. Ifølge ansøgningen får area-
lerne derved et fosfor overskud på 7,2 kg P/ha. 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt modtager 943 kg fosfor fra bedrif-
ten. 
 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til hhv. Aabenraa Fjord via Møllebæk og 
Dyrbæk og til Vadehavet via Bjerndrup Mølleå og Vidåen. Ingen af husdyrbrugets ud-
bringningsarealer er dermed beliggende i oplande til et Natura 2000, der i henhold til 
Skov- og Naturstyrelsens kortværk er overbelastet med fosfor. Derfor skal der ikke, i 
henhold til lovgivningen, stilles krav til fosforoverskuddet på bedriften. 
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Søer er sårbare overfor tilførsel af fosfor, og oftest er søer, der er overbelastede med 
fosfor, præget af masseopblomstringer af alger med uklart vand til følge. 
 
I regionplanen er vedtaget en retningslinje 6.6.2 om begrænsning af næringsstoftilførsel: 
”Søer, der er målsat med en miljøkvalitetsmålsætning, skal sikres mod tilgroning og op-
fyldning som følge af tilførte næringsstoffer og partikulært materiale fra dyrkede arealer. 
I oplandet til de målsatte søer skal direkte og diffuse tilledninger af fosfor søges nedbragt 
mest muligt ved anvendelse af bedst anvendelige teknologi (BAT). Ved ansøgning om 
udvidelse af husdyrproduktionen i oplandet til en målsat sø skal det dokumenteres, at 
den ansøgte udvidelse ikke forøger fosfortilførslen til søen og helst nedbringes.  
 
En del af udbringningsarealerne til Varnæsvej 559 ligger i oplandet til de tre målsatte 
søer: Felsbæk Møllesø, Troldmose og Store Søgård Sø. Aabenraa Kommune stiller derfor 
krav om følgende:  
 

• Fosforklasse 0 på drænede lerjorde med fosfortal under 4, hvilket vil sige, at der 
ikke stilles krav til fosforoverskuddet (gælder for mark 2-2, 13-0, 14-0, 15-0, 21-
0). 

• Fosforklasse 1 på drænede lerjorde med fosfortal mellem 4 og 6, hvilket vil sige, 
at fosforoverskuddet ikke må overstige 4 kg P/ha/år (gælder for mark 2-0, 4-1, 5-
0, 16-0). 

• Fosforklasse 3 på drænede lerjorde med fosfortal over 6, hvilket vil sige, at der 
skal være fosforbalance (gælder for mark 2-1, 2-3, 4-0, CSL2, CSL3). 

• På ejendomsniveau må der maximalt være et fosforoverskud på 7,5 kg P/ha/år. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, de målsatte søer Felsbæk Møllesø, Troldmose og Store 
Søgård Sø er meget sårbare vandområder. Udbringningsarealerne i oplandet til disse 
søer er drænede jorder, hvor risikoen for fosforudvaskning er særlig stor. Ved at stille 
krav om fosforklasse 1 og 3 på de udbringningsarealer der har fosfortal over 4, har 
kommunen foretaget en skærpelse af det generelle beskyttelsesniveau i henhold til hus-
dyrbekendtgørelsens § 11 stk. 2 -4 (Bek. nr. 294 af 31.03.2009). Det er kommunens 
vurdering, at der derved er taget de nødvendige hensyn for at mindske udledningen af 
fosfor fra Varnæsvej 559 til søerne. 

8.6 Natura 2000 
Redegørelse 
Ca. 20 ha af bedriftens arealer ligger i oplandet til Bjerndrup Mølleå, som afvander til 
Vidåsystemet. I Vidåsystemet er Sønderådalen udpeget som Natura 2000 område, der 
udgøres af habitatområde nr. H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og fugle-
beskyttelsesområde F63 Sønderådal. Sønderå leder videre ud i Vidåen og fuglebeskyttel-
sesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen samt Habitat- og Fuglebeskyt-
telsesområde F57 og H78 Vadehavet, samt Ramsarområde 27. 
 
Vadehavet er angivet som sårbart Natura 2000 område, jf. miljøstyrelsens kortværk. 
 
Udledningen af kvælstof m.m. fra husdyrbrugets udbringningsarealer skal i hht. Be-
kendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter (bek. nr. 408 af 1. maj 2007) vurderes i forhold til, om 
det vil skade udpegningsgrundlaget for de ovenfor nævnte habitat og fuglebeskyttelses-
områder. 
 
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet H78 Vadehavet, H90 Vidå med tilløb, Rudbøl 
Sø og Magisterkogen, Fuglebeskyttelsesområderne F63 Sønderådal, F60 Vidå, Tønder-
marsken og saltvandssøen, F57 Vadehavet og Ramsarområdet 27 indeholder følgende 
naturtyper og arter: 
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Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 
• 3150 Næringsrig sø 
• 3260 Vandløb  

 
Dyrearter der indgår i udpegningsgrundlaget for H90: 

• Snæbel 
• Flodlampret 
• Bæklampret 
• Dyndsmerling 
• Odder 

 
Naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for H78: 

• 1110 Sandbanke 

• 1130 Flodmunding 

• 1140 Vadeflade 

• 1150 Lagune 

• 1160 Bugt 

• 1170 Rev 

• 1310 Enårig strandengsvegetation 

• 1320 Vadegræssamfund 

• 1330 Strandeng 

• 2110 Forklit 

• 2120 Hvid klit 

• 2130 Grå/grøn klit 

• 2140 Klithede 

• 2160 Havtornklit 

• 2170 Grårisklit 

• 2180 Skovklit 

• 2190 Klitlavning 

 

• 2250 Enebærklit 

• 2310 Visse-indlandsklit 

• 2330 Græs-indlandsklit 

• 3130 Søbred med småurter 

• 3140 Kransnålalge-sø 

• 3150 Næringsrig sø 

• 3160 Brunvandet sø 

• 3260 Vandløb 

• 4010 Våd hede 

• 6210 Kalkoverdrev 

• 6230 Surt overdrev 

• 6410 Tidvis våd eng 

• 7150 Tørvelavning 

• 7230 Rigkær 

• 9190 Stilkege-krat 

• 91D0 Skovbevokset tørvemose 

 

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

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F63: 

• Mosehornugle 
• Rørdrum 
• Sortterne 
• Rørhøg 
• Hedehøg 

 
Fuglearter der indgår i udpegningsgrundlaget for F60 og F57: 

• Rørdrum 

• Rørhøg 

• Hedehøg 

• Mosehornugle 

• Hvid stork 

• Engsnarre 

• Pibesvane 

• Sangsvane 

• Lysbuget knortegås 

• Sandløber 

• Sandterne 

• Strandskade 
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• Spidsand  

• Skeand  

• Pibeand  

• Grågås  

• Kortnæbbet gås  

• Bramgås  

• Almindelig ryle 

• Sortterne 

• Islandsk ryle 

• Hvidbrystet præste-
krave  

 

• Lille kobbersneppe 

• Blåhals 

• Brushane 

• Hjejle 

• Strandhjejle 

• Plettet rørvagtel 

• Klyde 

• Fjordterne 

• Gravand 

• Krikand 

• Mørkbuget knortegås 

 

• 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. 
 
Basisanalysen for F63 Sønderådal siger, at vandkvaliteten i Sønderåen gennem de sene-
ste årtier er forbedret, og vandkvaliteten og næringsbelastning anses ikke for at være en 
trussel mod fuglene på udpegningsgrundlaget (Forslag til Natura 2000-plan, Sønder Ådal, 
område nr. 101). 
 
Ifølge basisanalysen for H78 og F57 Vadehavet er den internationale målsætning om, at 
Vadehavet skal være et ”ikke næringsbelastet område” ikke opfyldt pga. de høje kvæl-
stofkoncentrationer. ”Opfyldelsen af målsætningen vil som minimum kræve en reduktion 
af næringsbelastningen med 50 % for kvælstof og 80 % for fosfor i forhold til niveauet i 
begyndelsen af 1989-90, som oprindeligt fastlagt i vandmiljø-handlingsplanen. Dette mål 
er endnu ikke nået for den sønderjyske del af det danske vadehav. Det vil derfor være 
nødvendigt fortsat at reducere især det diffuse bidrag for at nå de internationale, natio-
nale og regionale mål. Det er desuden vigtigt at reducere den atmosfæriske næringsbe-
lastning gennem en indsats overfor kilderne hertil” (Basisanalyse for vanddistrikt 50, Del 
2 (s. 37 og 39)). 
Ifølge hjemmesiden vandognatur.dk, under beskrivelsen af naturområdet N89 Vadeha-
vet, beskrives de væsentligste trusler mod naturtyperne og arterne i området som væ-
rende bl.a. næringsstofbelastningen, intensiv landbrugsdrift, tilgroning og afvanding. 
I udkast til vandplan er tilstanden i Vadehavet angivet som moderat til dårlig, hvor Lister 
Dyb er angivet som ringe. Årsagen skyldes for højt indhold af klorofyl (næringsstoffer). 
For at opnå målopfyldelse kræves mindst at tilstanden er god. 
 
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. 
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Ved gennemførelse af den nødvendige indsats skal det sikres, at der opstår god natur- og 
miljøtilstand. I udkast til vandplan for vanddistrikt 4.1 Kruså/Vidå og hovedopland 1.10 
Vadehavet forventes det, at tidsfristen for målopfyldelse udskydes til efter 2015 pga. 
usikkerhed og manglende viden. Fastlæggelse af indsatskrav udskydes derfor til Vand-
plan 2015. Der må dog ikke gives tilladelse til øget forurening, der kan være til hindring 
for opnåelse af god tilstand i vandmiljøet. 
 
Vurdering 
Kravene til N og P er overholdt med harmonikravet på 2,3 DE/ha (DE-reel), idet arealer-
ne ikke afvander til et Natura 2000 område, der i hht. miljøstyrelsens kortværk udløser 
N- og P-klasser. 
 
Kan projektet i sig selv påvirke Natura 2000 vandområdet væsentligt pga. udvaskning af 
næringsstoffer? 
Vidå udmunder i Lister Dyb tidevandsområde i Vadehavet. I udkastet til vandplanen for 
Vadehavet er oplandet til Lister Dyb (Vidå og Brede Å) opgivet til i alt 162.400 ha (inkl. 
oplandet i Tyskland). Varnæsvej 559´s udbringningsarealer udgør 20 ha. Dvs. at ud-
bringningsarealerne udgør ca. 0,01 % 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 Varnæsvej 559 er beregnet til 0,2 tons pr. år. Fosfor udvasknin-
gen fra Varnæsvej 559 er ukendt, da der pt. ikke findes modeller, der kan beregne denne 
udvaskning. 
Nitratudledningen fra Varnæsvej 559 udgør efter reduktion fra udbringningsarealer til 
recipienten i alt 0,01 % af den samlede udledning til Lister Dyb. 
 
Det vurderes på den baggrund, at bedriften i sig selv ikke kan påvirke Natura 2000 
vandområdet væsentligt. Desuden sker der et fald i nitratudvaskningen i ansøgt drift i 
forhold til nudriften. 
 
Kan projektet i sammenhæng med andre projekter påvirke Natura 2000 områder væ-
sentligt pga. nitratudvaskning? 
Ca. 20 ha af udbringningsarealerne til Varnæsvej 559 er beliggende i ”Opland til sårbare 
Natura 2000 områder”, der ifølge basisanalyserne er overbelastet med næringsstoffer. 
De arealer der ligger i opland til Natura 2000 vandområder 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 Varnæsvej 559 ligger i opland til et sårbart Natura 2000 område, vurderer Aa-
benraa Kommune, at de generelle harmoniregler sammen med et højt N-
reduktionspotentiale og med de nye dyreenhedsberegninger, der er trådt i kraft, samt 
husdyrlovens beskyttelsesniveauer, at udvaskningen af kvælstof og fosfor på sigt vil fal-
de. 
 
Dermed er det Aabenraa Kommunes vurdering, at udvidelsen på Varnæsvej 559 ikke vil 
betyde en forringelse af Vadehavet eller de tilhørende habitat- og fuglebeskyttelsesområ-
der. 

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

I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
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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.  
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
har haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere doku-
mentation for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet 
i Danmark.  
Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og 
skovbevoksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten fo-
rekommer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller til-
groning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning og øde-
læggelse af levestederne i omgivelserne. 
 
Arealerne i projektområdet er landbrugsjord i omdrift, og arealerne er i omdrift i både 
før- og eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen. Vandhuller-
ne i eller grænsende op til udbringningsarealerne skal være omgivet af dyrkningsfri 
bræmmer, målt fra vandhullets øverste kant (kronen). 
Kommunen vurderer, at dyknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer vil yde vandhuller-
ne beskyttelse mod næringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne 
skjul i den tid, yngelen forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af pro-
jektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse 
af bræmmer samt oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede 
vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. 
Bræmmer langs vandløb bruges af padder dels som spredningskorridorer og 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, men det kan 
ikke udelukkes at løvfrøen findes i området, da den er fundet få km nord for Varnæsvej 
559. 
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-
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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. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at gennem-
førelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at 
anlæggelse af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetin-
gelserne for arten. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Selv 
om markfirben fortsat synes at gå lidt tilbage, er der ikke dokumentation for en kraftig 
tilbagegang. Den vurderes derfor ikke truet i Danmark. Markfirbenet træffes på steder 
med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave, 
stengærder og på vej- eller jernbaneskråninger. 
Det vurderes at markfirben lever på de besigtigede overdrev. Trusler mod arten er næ-
ringsberigelse af levesteder, der medfører øget tilgroning og tættere vegetation, der for-
ringer yngle og rastemulighederne for markfirben. 
 
Hasselmus. Hasselmusen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Hasselmu-
sens levesteder er knyttet til en lagdelt og forskelligartet løvskov, rig på frø- og frugt-
sætning med en mangfoldig underskov bestående af forskellige urter og bærbuske. Has-
selmusen kræver stabile og uforstyrrede levesteder, og i Aabenraa Kommune er der kun 
registreret en bestand i Søgård Skov. Det kan dog ikke helt udelukkes at projektområdet 
omfatter hasselmusens udbredelsesområde, idet der er forholdsvis kort afstand fra dens 
registrerede udbredelsesområde til Varnæsvej 559. 
 
Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule træer i nærheden af skov. 
Fourageringsområderne er artsafhængige og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermu-
sene æder insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer på in-
sekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller 
levende hegn. 
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med bag-
grund i at arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og 
eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der 
ikke vil være negative påvirkninger. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og 
søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa 
Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet vil være velegnede som 
levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter 
som butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander, bjergsalamander og skrubtudse, der 
ikke er opført på Habitatdirektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse 
arter gælder de samme betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne ovenfor. 
Bjergsalamander er opført på den danske rødliste som sjælden og næsten truet. Rød-
listen er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sårbare 
eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige paddear-
ter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Danmark 
jf. den seneste revision af rødlisten i 2003-2008. Spidssnudet frø, butsnudet frø, løvfrø, 
løgfrø, grøn frø, skruptudse og stor – og lille vandsalamander er dog opført på gullisten 
1997 som opmærksomhedskrævende. Gullisten er en oversigt over plante- og dyrearter, 
der er i tilbagegang i Danmark. 
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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 i afsnit 8.2 overholdes, at drif-
ten af arealerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke æn-
dres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for 
padder eller krybdyr. Der fjernes gamle staldbygninger, men kommunen har ikke noget 
kendskab til, at der findes opholdspladser for flagermus i disse bygninger.  
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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 
1. Beskrivelse af hvilke ledelses- og kontrolrutiner der anvendes for at styre hus-

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

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

 
Redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af, om de teknologier, der er 
valgt inden for de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT. Gennemgangen skal 
omfatte både de eksisterende og nye dele af anlægget. Redegørelsen skal endvidere in-
deholde et resumé af de væsentligste eventuelle alternativer, som ansøger har under-
søgt. I den forbindelse skal det begrundes, hvorfor der eventuelt er fravalgt løsninger, 
der er miljømæssigt bedre. Såfremt der i en eksisterende stald ikke anvendes bedst til-
gængelige staldteknologier, skal der redegøres for, hvornår stalden vil blive renoveret, 
således at den kommer til at leve op til niveauet for bedste tilgængelige staldsystem.  
  
Når det gælder svine- og fjerkræbrug skal redegørelsen på alle de nævnte 6 områder 
relateres til de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens referencedokument om 
BAT vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli 20034. F.eks. under foder-
teknologier angiver BREF-dokumentet, at fasefodring og fytasetilsætning betegnes som 
bedste tilgængelige teknik. Såfremt der ikke anvendes disse fodringsteknikker, skal det 
begrundes. 
 
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, i hvilke afsnit redegørelse og vurdering kan findes. Vilkårene kan findes i kapi-
tel 2. 
 
Tabel 21 BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse / 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 8.4 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  8.5 

Management Se nedenstående 

 
Management 
Den daglige drift på ejendommen står ansøger og dennes samlever for, samt ansøgers 
far. Efter udvidelsen kan der evt. blive behov for en løs medhjælper i perioder. Ansøger 
har sundhedsrådgivning med sin dyrlæge 1 gang månedligt, for at optimere management 
og sundhed i besætning. Med udvidelsen og opførsel af nye stald til goldkøer, nykælvere 
og kælvende dyr, forventes en bedre overvågning af dyr i de grupper, der kræver høj 
observation.  
 
Spædkalvene opstaldes i kalvehytter, der er med naturlig ventilation og her forventes 
også en bedre sundhedsstatus. Spædkalvene flyttes til ungdyrstalden, hvor de opstaldes 
i dybstrøelsesbokse og senere flyttes de over i senge. For at få nok pladser til opdrættet 
vil ungdyrstalden blive forlænget, og der etableres flere dybstrøelsesbokse. Derudover vil 
kælvekvierne blive flyttet over i den nye goldkostald. De eksisterende løsdriftsstalde med 
dybstrøelse og spalter ved foderbordet vil blive ændret til løsdrift sengestalde med spal-
tegulv. I den forbindelse vil der blive plads til flere køer i eksisterende anlæg. Her 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 og opstaldet i 
den nye goldkostald og de eksisterende kælvningsbokse vil blive omdannet til sengebåse 
og der vil i stedet blive etableret en ny kælvningsafdeling i den nye goldkostald. Dette vil 
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ligeledes skabe plads til flere senge. I forbindelse med ombygningen vil der bibeholdes et 
område med dybstrøelse, som skal anvendes som aflastning for malkende køer. 
 
Når køerne goldes vil de blive opstaldet i det nye staldafsnit (tæt ved kælvningsbokse-
ne). 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. Kalvene flyttes til en kalvehytte, der står på betonpladsen lige ved siden 
af ungdyrstalden.  
 
Management i produktionsanlægget efter udvidelsen af malkekvægsbesætningen bliver 
forbedret dels ved bedre opdeling af dyrene og også i kraft af, at der indsættes robotter i 
stedet for den nuværende malkestald. Generelt er robotmalkning en stor hjælp til at få 
bedre management. Ved udvidelsen bliver der indsat 4-5 robotter, disse vil således være 
i stand til at malke køerne hele døgnet. Robotmalkning bevirker at en person kan passe 
flere køer. Desuden kan der trækkes lister med sundhedsparametre, hvorved der spares 
tid på opsyn. Dertil kommer, at den fysiske arbejdsbyrde lettes betydeligt, når malknin-
gen foretages af robotter. 
 
I forbindelse med forsuringen bliver gyllen mere tyndtflydende, hvilket bevirker at ud-
slusningen fra gyllekanaler til beholder bliver lettere. Der bruges i gennemsnit ca. ½ time 
om ugen til pasning og eftersyn af anlægget ved normal drift. Det er bl.a. tid brugt til at 
afhjælpe alarmer, tilse anlægget og bestille svovlsyre. Forsuringsanlægget medfører i de 
fleste tilfælde også en besparelse i arbejdstid, idet man slipper for manuel gylleudslus-
ning (løfte gyllepropper). I gennemsnit spares der ca. 75 min. om ugen. Etablering af 
forsuringsanlægget giver således anledning til en nettobesparelse på 45 minutter om 
ugen i gennemsnit. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af ansøgers beskrivelse af management, at 
ejendommen lever op til BAT, hvad angår et § 12 miljøgodkendt kvæghold. Der er tale 
om en veldrevet ejendom med fokus på optimal drift i overensstemmelse med kravene til 
dyrevelfærd og dyrenes behov i almindelighed. 
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10  Alternative muligheder og 0-alternativet  
 
Alternative muligheder 
Den ansøgte placering er først og fremmest valgt ud fra de topografiske forhold, samt 
muligheden for at kunne bygge videre på det eksisterende anlæg. Med hensyn til alterna-
tive løsninger har det været overvejet at lave en anden form for gulvtype, herunder præ-
fabrikerede drænede gulve, som vil kunne have reduceret ammoniakfordampningen, 
men af hensyn til klovsundhed har ansøger valgt at fortsætte med spaltegulv, som han 
har gode erfaringer med. Det har også været overvejet at udlicitere opdrættet til en an-
den landmand. 
 
Grundet terrænforholdene er det valgt at placere den nye gyllebeholder nord for den ek-
sisterende beholder, da der ved denne placering skal graves mindre ud. Det kan dog vise 
sig, at jordbunden er for blød til den valgte placering, hvorfor der også er søgt om god-
kendelse af en alternativ placering af den nye gyllebeholder syd for den eksisterende. 
Begge placeringer kræver dispensation ift. husdyrbruglovens § 8, hvad angår afstands-
kravet på 15 m til privat fællesvej. Begge placeringer overholder kravet om 15 m til of-
fentlig vej, i dette tilfælde Varnæsvej.   
 
0-alternativet 
I tilfælde af at ejendommen bliver solgt, vil der formodentlig fortsat være kvæg på ejen-
dommen. Hvis produktionen mod forventning skulle ophøre, vil anlægget (stalde, gylle-
beholdere, og ensilageanlæg) blive tømt og rengjort og rester af hjælpestoffer vil blive 
bortskaffet i henhold til kommunens affaldsregulativ. 
 
Med hensyn til 0-alternativ vil der, hvis der ikke gives godkendelse til udvidelse på ejen-
dommen, kun kunne investeres i det mest nødvendige renovering på ejendommen, og 
der vil ikke blive indrettet forsuringsanlæg. 
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
I tilfælde af at ejendommen bliver solgt, vil der formodentlig fortsat være kvæg på ejen-
dommen. Hvis produktionen mod forventning skulle ophøre, vil anlægget blive tømt og 
rengjort og rester af hjælpestoffer vil blive bortskaffet i henhold til kommunens affalds-
regulativ. 
 
Gyllebeholderne ved ejendommen tømmes medmindre den udlejes, og hvis den udlejes 
skal beholderkontrollen opretholdes.  
 
Alt foder afhændes til evt. destruktion, så dette ikke giver anledning til forurening og er 
til gene. Der skal afbrydes for vand og evt. el til staldanlæggene. Alt øvrigt affald fjernes.  
Der skal opretholdes rottebekæmpelse medmindre staldanlægget fjernes. Ved fjernelse 
af bygninger skal byggeaffaldet sorteres og fjernes korrekt. 
 
Alle forurenende dele på malkeanlæg fjernes, herunder også kemikalier anvendt til desin-
fektion og vask. Olie/spildolie fra pumper fjernes. 
Ved ophør af malkekvægsbesætningen forventes markbruget drevet videre almindelig, så 
dieselolie og andet til maskinparken, forventes anvendt i denne sammenhæng. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de stillede vilkår ved bedriftens ophør er tilstrækkelige i 
forhold til at undgå forureningsfare samt i forhold til at bringe stedet tilbage til tilfreds-
stillende miljømæssig stand, herunder hensyn til varetagelse af landskabelige værdier. 
Der er tale om et samlet anlæg, og der er ingen gyllebeholdere placeret i det åbne land, 
som skal fjernes. 
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Efter udvidelsen og skiftet til robotter kan køernes sundhed overvåges, energiforbrug 
osv. kan kontrolleres vha. lister afhængigt af, hvad malkerobotten er programmeret til at 
tage prøver for. Edb er et vigtigt redskab, der anvendes dagligt til overvågning af malke-
kvægsbesætningen og driften – der vil dog stadig laves ydelseskontrol. 
 
Opstår der problemer i forbindelse med malkningen, kommer der automatisk en alarm-
meddelelse til ansøgers mobiltelefon, og systemet er indrettet så alarmen fortæller hvad 
der er galt. Til forsuringsanlægget er ligeledes en sms alarmfunktion. 
 
En gang ugentligt kommer der en oversigt fra mejeriet over den leverede mælks kvalitet. 
På denne måde holdes besætningens sundhed overvåget, og ansøger har ligeledes sund-
hedsrådgivning med sin dyrlæge 1 gang månedligt for at overvåge og optimere sundhe-
den i besætningen. Derudover er der ydelseskontrol 11 gange årligt.  
 
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 
tilgængelig teknik). Maskinparken holdes endvidere med service, reparationer og evt. 
udskiftninger efter behov. 
 
Der tages analyser af grovfoderet, når det er lagt i plansilo. Ud fra analyserne sammen-
sætter og afstemmer fodringskonsulenten foderplanerne. 
 
Der føres journal over placeringen af markstakken, hvis der bliver behov for at lægge 
husdyrgødning eller foder i markstak. Det tilstræbes dog, at dybstrøelsen køres direkte 
ud, og nedpløjes umiddelbart lige herefter eller opbevares på møddingspladsen på Fru-
dam 26. Det tilstræbes ligeledes, at alt grovfoder opbevares i plansiloanlægget. 
 
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. Det tilstræbes at 
dybstrøelse udbringes direkte. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. i de perioder hvor der er 
frost i jorden, lægges dybstrøelsen på møddingsplads og opbevares efter gældende reg-
ler.  
 
Der føres logbog over gyllebeholdernes flydelag osv., og det noteres når der køres gylle 
ud, hvor flydelaget brydes. Det kontrolleres, om flydelaget gendannes, og ellers reetable-
res dette. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår til egenkontrol er taget højde 
for, at ejendommen i sin daglige drift lever op til lovens krav og niveauet for BAT. 
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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, Skela-
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 15. september 2010 i Lokal - Bladet Bud-
stikken, Aabenraa. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest ons-
dag den 13. 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. 3 fremgår, at en § 
12 miljøgodkendelse, som indeholder vilkår efter § 27, stk. 1, nr. 3 og stk. 2 ikke må 
udnyttes før efter klagefristens udløb. En sådan klage har opsættende virkning, medmin-
dre Miljøklagenævnet 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 Bo Langhede og Jette Schultz, Varnæsvej 559, 6200 Aabenraa* 
• Ejer af Varnæsvej 555, Jens Frederik Suhm, Skjoldborgvej 5, 5270 Odense N* 
• Nabo Lotte Thomsen, Lin og Jørgen Jensen, Varnæsvej 544, 6200 Aabenraa* 
• Nabo Helene, Lone og Helge Riemer Hansen, Varnæsvej 545, 6200 Aabenraa* 
• Nabo Hans Gynther Hansen, Varnæsvej 546, 6200 Aabenraa* 
• Nabo Lilian Petersen, Varnæsvej 547, 6200 Aabenraa* 
• Nabo Inger og Finn Langhede, Varnæsvej 551, 6200 Aabenraa* 
• Nabo Erling Petersen, Varnæsvej 566, 6200 Aabenraa* 
• Nabo Margit, Peter, Sarah og Nis Peter Albrechtsen, Varnæsvej 568, 6200 Aaben-

raa* 
• Nabo Helle Schulz-Wallmoden og Mikkel Jørgen Kuld, Varnæsvej 569, 6200 Aa-

benraa* 
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• Nabo og bortforpagter Hans Madsen, Varnæsvej 571, 6200 Aabenraa* 
• Bortforpagter Christian Skau Lund, Bygbjergvej 16, 6200 Aabenraa* 
• Bortforpagter Inger Bach Grønbæk, Varnæsvej 599, 6200 Aabenraa* 
• Bortforpagter Susanne Henning, 28 Boulevard Gallieri, F-94130 Nogent sur Marne, 

Frankrig (bortforpagter af Varnæsvej 557)* 
• Bortforpagter Niels Per Hansen, Frudam 24, 6200 Aabenraa* 
• Bortforpagter Ingrid Christensen, Sdr. Hostrup Østergade 100, 6200 Aabenraa* 
• Bortforpagter Bent Petersen Thorsen, Frudam 19, 6200 Aabenraa* 
• Bortforpagter Henrik Reimers, Eskedalvej 3 B, 6200 Aabenraa* 
• Bortforpagter Hubert Träger, Varnæsvej 574, 6200 Aabenraa* 
• Bortforpagter Christian Jebsen, Løjt Sønderskovvej 230, 6200 Aabenraa (bortfor-

pagter af Syvmandsskov 3)* 
• Bortforpagter Christian Gelstrup, Frudam 13, 6200 Aabenraa* 
• Bortforpagter Hans Peter Jessen, Syvmandsskov 2, 6200 Aabenraa* 
• Modtager af husdyrgødning Egon Erichsen, Møllevej 35, 6200 Aabenraa* 
• Miljørådgiver Britt Bjerre Paulsen, Lansbosyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, 

bbp@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, skemanr. 9322, version 6, genereret 

den 25. juni 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 30. juni 2010 
1.1. Oplysningsskema til ansøgningen 
1.2. Situationsplan 
1.3. NH3 beregning for alternativ placering af gyllebeholder 
1.4. Afløbsplan 
1.5. Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet 
1.6. Udbringningsarealer og transportruter 
1.7. Fuldmagt 
1.8. Fiktiv ansøgning for beregning af BAT-niveau (del af ansøgning) 
1.9. Støjkilder 
1.10. Beredskabsplan 

 
2. Konsekvensområde 
 
 






































































































































































































































































































