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Datablad 
Titel: Miljøgodkendelse af kvægbruget ”Bredbjerg” på Bredbjergvej 2, 

6200 Aabenraa. Miljøgodkendelse meddelelses i medfør 12, stk. 
2 i lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug med senere ændringer. 

 
Godkendelsesdato: Den 2. september 2010 
 
Ansøger:  Frederik Daabeck, Bredbjergvej 2, 6200 Aabenraa 
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Ejer af ejendommen: Frederik Daabeck, Bredbjergvej 2, 6200 Aabenraa, 60174026 
 
Kontaktperson: Frederik Daabeck, Bredbjergvej 2, 6200 Aabenraa, 60174026 
 
Husdyrbrugets navn: Bredbjerg  
 
Ejendomsnr.: 5800004813 
 
Matr.nr. og ejerlav: 110 Bovrup Varnæs m.fl 
 
CVR nr.:  18789191 
 
CVR/p nr.:  1003652816 
 
CHRnr.:  47759 
 
Biaktiviteter:  ingen 
 
Andre ejendomme: Bredbjergvej 1 og Brydekær 6. Der er ikke husdyrhold på disse. 
 
Miljørådgiver: Anny Hansen, Landbosyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, tlf: 

74365019, mobil: 40332884 aha@landbosyd.dk 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, miljø: Ekstern konsulent Lone Jensen, Bornholms Landbrug 
 
Kvalitetssikring, miljø: Susanne Niman Jensen, Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, natur: Ekstern konsulent Lone Jensen, Bornholms Landbrug 
 
Kvalitetssikring, natur: Birgitte Myrthue, Aabenraa Kommune 
 
Sagsnr:  08/23180 dok. 114 
 
Høring i Sønderborg  Sagsbehandler Helle Dueholm Pedersen, Sønderborg Kommune  
Kommune:  
 
Øvrige afgørelser: ingen 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Frederik Daabeck har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på 
ejendommen ”Bredbjerg” beliggende Bredbjergvej 2, 6200 Aabenraa. Ansøgningen er 
indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøg-
ningssystemet er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoni-
akbelastning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre.  
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 15. maj 2008, seneste revision af ansøgning er 
med skema nr. 3672, version 8 indsendt til Aabenraa Kommune den 13. april 2010 og 
udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 14. april 2010. Ansøgningen fremgår af 
bilag 1. 
 
Husdyrbruget har ikke tidligere været miljøgodkendt, da det har ligget under størrelses-
kriteriet for miljøgodkendelse efter dagældende lovgivning. Husdyrbruget blev screenet 
til 242,5 DE (gl DE) i dec. 2006. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelse af produktionen i køer, kvier, småkalve og tyrekalve. 
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2009 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 242,5 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
768,7dyreenheder (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 9. juli 
2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyre-
enheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 277,61 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 880 dyreenheder (nye DE). 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: 
 

• en kostald på 3.500 m2 med gylleforsuring (35 m x 100 m) 
• en gyllebeholder på 5.500 m3 
• en plansilo på 2.500 m2  
• en silotank til mælk på 30 m3 
 

Udvidelsen sker i etaper. Sidste etape forventes effektueret i 2014/15 med opførelse af 
ny stald i 2014 og ny gyllebeholder i 2015, når der bliver behov for opbevaring af ekstra 
husdyrgødning. Der indsættes dog dyr og udvides i henhold til etape 1 og 2 før 2014. 
Udvidelse af dyreholdet påbegyndes så snart godkendelse foreligger. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
kvægbruget på Bredbjergvej 2, 6200 Aabenraa udvider fra de nuværende 195 køer, 8 
kvier/stude (23 – 24 mdr.), 46 småkalve (0 – 6 mdr.) svarende til 277,61 DE til 623 kø-
er, 28 kvier/stude (23 – 24 mdr.), 93 småkalve (0 – 4 mdr.) og 311 prod. tyrekalve (40 
– 55 kg.) samt 4 heste over 700 kg svarende til 880 DE. Der afgives 242,56 DE kvæggyl-
le til andre bedrifter – der er ret til at modtage kvæggylle fra anden bedrift op til 2,3 
DE/ha, således at udbringningsarealerne udnyttes fuldt ud i alle etaperne. Der hører i alt 
393,93 ha udbringningsarealer til produktionen, heraf 110,01 ha af udbringningsarealer i 
form af gylleaftaler/samdriftsaftaler.  
Alle udbringningsarealerne fremgår af kortbilaget. 
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Beliggenhed og planmæssige forhold 
Udvidelsen vil ske i 3 etaper. I etape 1 og 2 sker der ikke bygningsmæssig udvidelse. I 
etape 3 etableres en yderligere sengebåsestald til køer samt et mindre antal kalve. Ko-
stalden bliver ca. 3.500 m2 og placeres parallelt med eksisterende kostald syd for denne i 
forlængelse af eksisterende foderlade. Byggestilen og byggemateriale bliver den samme 
stil som eksisterende staldanlæg. I forbindelse med etape 3 planlægges endvidere opført 
en ny gyllebeholder på 5.500 m3. Beholderen placeres sydvest for eksisterende gyllebe-
holder. Eksisterende plansiloanlæg syd for foderladen udvides endvidere mod syd. 
 
Hele produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. 
 
Landskabelige værdier 
Terrænet omkring ejendommen er lettere kuperet. Sydvest for ejendommen rejser ter-
rænet sig. Ejendommen ligger ikke indenfor uforstyrrede landskaber eller område med 
landskabelig værdi. Der er ingen høje siloer og lignende som rejser sig i landskabet. Ud 
mod Bredbjergvej og Sønderborgvej er der eksisterende beplantning, som vurderes til at 
være tilstrækkelig til at knytte anlægget til det omgivende landskab. Der er ikke krav om 
yderligere beplantning. 
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde, og der etableres en ny sengebå-
sestald, som placeres længere væk fra naboerne. Nærmeste nabobeboelse, som ikke 
ejes af ansøger, ligger ca. 370 meter fra produktionsanlægget. Der er tale om en land-
brugsejendom. Nærmeste enkeltbeboelse er beliggende ca. 440 m fra produktionsanlæg-
get. Den beregnede geneafstand for lugt i forhold til enkeltbeboelse er 126 m. Nærmeste 
samlet bebyggelse og byzone er ved Bovrup. Nærmeste enkeltbeboelse udløser samlet 
bebyggelse. Afstanden til byzonen i Bovrup er ca. 590 m fra nærmeste hjørne af produk-
tionsanlægget. Den beregnede geneafstand for lugt til samlet bebyggelse er 409 m og til 
byzone 592 m. Geneafstanden til byzone er alligevel overholdt idet den vægtede gen-
nemsnitsafstand fra produktionsanlægget til byzone er beregnet til 653 m. Der er ingen 
sommerhusområder indenfor 7,5 km.   
 
Ved levering af foder kan der forekomme støv, men det vurderes, at det ikke giver gener 
udenfor husdyrbruget. 
 
Der kan forekomme støj i forbindelse med blanding af foder og ved indblæsning af foder i 
siloerne, samt ved transporter til og fra ejendommen. Nærmeste nabobeboelser ligger 
dog så langt fra ejendommen at de ikke vil blive generet af støj og støv i forbindelse med 
transport til og fra ejendommen.  
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 726 
til 1463 årligt. Stigningen i transport skyldes især øgede mængder husdyrgødning fra 
ejendommen og større behov for transport af grovfoder til ejendommen. I forhold til ad-
gang til arealerne nord for Sønderborgvej er der etableret overkørsel til vejen under 
Sønderborgvej, som er lokaliseret umiddelbart nord for Bredbjerg. En større del af area-
lerne ligger endvidere syd for ejendommen og transport til og fra disse arealer vil ikke gå 
gennem bebygget område.  
 
Transporterne gennem Bovrup, Varnæs og Aabenraa begrænses til fortrinsvis at ske i  
dagtimerne. 
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om 
miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af 1000 m fra anlægget, og det 
nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 3,8 km syd for anlægget. Indenfor 1000 m af 
ejendommen er der kun engarealer, vandhuller og vandløb. I periferien omkring 1000 m 
fra ejendommen er et lille moseområde. Merdepositionen til nærmeste engareal er be-
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regnet til 0,7 kg N/ha/år. Højeste merdeposition til mere næringsstoffølsomme naturty-
per (f.eks. næringsfattige moser og overdrev) er beregnet til 0,1 kg N/ha/år. 
 
Ingen marker er beliggende indenfor særlig værdifuld natur. 
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene til maksimalt 
fosforoverskud er overholdt ved anvendelse af 2,3 DE/ha. Dvs at de generelle harmoni-
krav sikrer at kravene er overholdt. Kravene vil således være overholdt i såvel etape 1, 2 
og 3, idet der aldrig vil kunne tildeles mere end 2,3 DE/ha på arealerne. Ingen arealer 
afvander til områder i Natura 2000 overbelastet med fosfor eller til målsatte søer eller 
andre fosforfølsomme recipienter. Kun en meget lille del af arealet afvander til Natura 
2000 område. Arealet udgør kun 0,16% af oplandet til Natura 2000 området Flensborg 
Fjord og Nybøl Nor og der vil maksimalt blive udledt 3,8 kg N ekstra som følge af udvi-
delsen. En større del af arealet ca. 30% ligger i nitratfølsomt indvindingsområde, men 
beregningerne viser at udvaskningen kun er 31-36 mg nitrat/l med anvendelse af K12 
sædskiftet (2,3 DE/ha) og anvendelse af 2,3 DE/ha. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som 
tilfredsstillende. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Alle eksisterende og kommende staldafsnit med gyllesystem er eller vil blive tilkoblet 
forsuringsanlæg. Der er endvidere skraber eller skraberobot i de fleste staldafsnit med 
spalter. Der er dybstrøelse i afdeling til småkalve, i afdeling til kælvende køer, syge dyr 
etc. I dybstrøelsesafdelinger hvor der udmuges 2-3 gange årligt vil dybstrøelsen som 
udgangspunkt blive kørt direkte ud, såfremt udmugningstidspunktet passer ind i mark-
driften. 
 
Alternative løsninger 
Da ansøger gerne vil bibeholde spaltegulvene er der valgt gylleforsuring til at reducere 
ammoniakfordampningen fra staldanlægget og gyllebeholderne. Der er ikke overvejet 
andre alternativer. I forhold til placering af nyt staldanlæg og gyllebeholder er der valgt 
en placering i tilknytning til det eksisterende anlæg. Der er ikke umiddelbart andre natur-
lige placeringer, da produktionen ønskes samlet på en ejendom.  
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse 
af bedste tilgængelige teknik. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter ud-
videlsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkårene 
i denne miljøgodkendelse overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte ændring/etablering/ 
udvidelse af husdyrbruget Bredbjergvej 2, 6200 Aabenraa. 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret i uge 39, 2008 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 i april måned 2010 orienteret om an-
søgningen. 
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Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 23. juni 2010 sendt i 
høring hos ansøger, naboer og andre berørte, samt til andre, som har anmodet herom. 
Det fremgår af afsnit 13 Klagevejledning, hvem der har fået udkastet i høring. Der var en 
frist på 6 uger til afgivelse af bemærkninger. 
 
Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden. 
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal- Bladet Budstikken 
onsdag den 8. september 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettigede per-
soner, organisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været inddraget i 
sagens behandling. Disse er listet i afsnit 13 Klagevejledning. 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Bredbjergvej 
2, 6200 Aabenraa. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

 
• 623 årskøer st. race 9234 kg mælk1 
• 28 kvier/stude 23-24 mdr 
• 93 småkalve 0-4 mdr 
• 311 tyrekalve 40-55 kg. 
• 4 heste over 700 kg 

 
Svarende til 880 DE. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 

 
• en kostald på 3.500 m2 med gylleforsuring (35 m x 100 m) 
• en gyllebeholder på 5.500 m3 
• en plansilo på 2.500 m2  
• en silotank til mælk på 30 m3 

 
Der er tale om en delvis lovliggørelse, idet besætningen allerede for nuværende oversti-
ger 242,5 DE, efter den gamle DE beregning før 1. aug 2009, svarende til VVM screenin-
gen fra 2006. Derudover lovliggøres det allerede ibrugtagne forsuringsanlæg med denne 
miljøgodkendelse.  
 
Udvidelsen er etapeopdelt. 
 
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 Bredbjerg-
vej 2, 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 med senere ændringer og  
• i henhold til de fastsatte vilkår. 

 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af 
husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. 
                                                 
1 9234 kg mælk svarer til normen. Dvs beregning af DE er sket ud fra norm 
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Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og 
Aabenraa Kommunes regulativer – også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i 
forhold til denne godkendelse. 
 
Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 

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

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

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

• ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier 
 
 
Den 2. september 2010 
 
     
 
Susanne Niman Jensen   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 74 80   Direkte 73 76 78 63 
landbrug@aabenraa.dk   landbrug@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. 3672, version 8, genereret den 13. april 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 14. april 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 4 år fra denne afgørelses meddelelse. Og Etape 3 
bortfalder, såfremt den ikke udnyttet inden 5 år fra denne afgørelses med-
delelse. Med ”udnyttet” menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og 
der er indsat dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den 
fulde årsproduktion behøver således ikke at være udnyttet 5 år efter med-
delelse af godkendelsen. Det samme gælder dyreholdet i hver enkelt eta-
pe. 

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
 
Placering i landskabet 

4. Den nye kostald (1.1.8, 1.1.9, 1.1.12), gyllebeholder (1.1.16) og ensilage-
plads skal opføres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i 
ansøgningen. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  

5. Der er tale om etapevis udvidelse. Dyreholdets omfang og sammensætning 
samt fordeling i de enkelte staldafsnit må på årsplan ikke overstige/ændres 
i forhold til nedenstående tabel i de enkelte etaper dog med mulighed for 
fleksibilitet som angivet i vilkår 6. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår 
af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring af be-
kendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, 
husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfak-
torer er det antallet af individer, som gælder. 

 
Etape 1: 
I første etape udvides til 375 køer, 28 kvier 21-24 mdr og 95 kalve 0-6 mdr samt 188 
prod. tyrekalve op til 55 kg. Desuden 4 heste over 700 kg. Udvidelsen sker i eksisterende 
bygninger, dvs. i staldafsnit 1.1.2, 1.1.7 og 1.1.1 (bygning 4). I alt 563,6 DE 
 
Etape 2: 
I anden etape udvides til 500 køer, 63 kvier 18-24 mdr samt 125 kalve 0-6 mdr og 250 
prod. tyrekalve indtil 55 kg. Desuden 4 heste over 700 kg. Der udvides med ekstra køer i 
staldafsnit 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 og 1.1.6, dvs. i eksisterende bygninger. I alt 742,77 
DE. 
 
Etape 3: 
I sidste etape, etape 3, opføres ny kostald til de ansøgte køer op til 623 køer + 28 stk 
opdræt fra 23-24 måneder samt 103 kalve 0-4 mdr og 311 prod. tyrekalve 40-55 kg. 
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Sidste etape forventes effektueret i 2014/15 med opførelse af ny stald i 2014 og ny gyl-
lebeholder i 2015. Der udvides til i alt 880 DE. 
 
Etape 1 (rød skrift) og Etape 2 (grøn skrift) 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alde
r 

antal indivi-
der 

DE 

1.1.1 

(3) 

Køer 

 

Kvier 

Sengestald med 
spalter – skraber 

på spalterne  

 

 

21-24 mdr 

97/126 

 

23/28 

129,46/168,16 

 

13,82/16,82 

1.1.4 

(3) 
køer 

Sengestald med 
spalter – ingen 
skraber på spal-

terne 

 13/16 17,35/21,35 

1.1.10 

(3) 
kalve Dybstrøelse 0-6 mdr 40/50 10,81/13,51 

1.1.2 

(4) 

Køer 

 

kvier 

Sengestald med 
spalter – skraber 

på spalterne 

 

 

21-24 mdr 

190/234 

 

29 

253,57/312,29 

 

17,42 

1.1.7 

(4) 

Køer 

 

kvier 

Sengestald med 
spalter – ingen 

skraber på spalter-
ne 

 

 

21-24 mdr 

48/48 

 

6 

64,06/64,06 

 

3,60 

1.1.11 

(4) 
køer Dybstrøelse  17/21 22,69/28,03 

1.1.3 

(2) 

Køer 

Kalve 

heste 

Dybstrøelse 

 

0-6 mdr 

Over 700 
kg 

15 

16 

4/4 

20,02 

4,32 

2,11/2,11 

1.1.5 

(6) 

Småkalve 

tyrekalve 
Dybstrøelse 

0-6mdr 

40-55 kg 

39/75 

188/2502 

10,54/20,27 

1,84/2,45 

1.1.6 

(5) 

Køer 

kvier 
Sengestald med 

spalter 
 

21-24 

18/40 

15 

24,02/53,38 

9,01 

 
 
Dyreholdet i etape 3 

Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder 
antal in-
divider 

DE 

1.1.1 

(3) 

Køer 

 

Kvier 

Sengestald med 
spalter – skraber på 

spalterne  

 

 

23-24 mdr 

110 

 

20 

146,81 

 

12,35 

1.1.4 

(3) 
køer Sengestald med 

spalter – ingen skra-
 16 21,35 
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ber på spalterne 

1.1.10 

(3) 
kalve Dybstrøelse 1-4 mdr 47 12,30 

1.1.2 

(4) 

Køer 

 

kvier 

Sengestald med 
spalter – skraber på 

spalterne 

 

 

23-24 mdr 

180 

 

6 

240,23 

 

3,71 

1.1.7 

(4) 

Køer 

 

kvier 

Sengestald med 
spalter – ingen skra-

ber på spalterne 

 

 

23-24 mdr 

43 

 

2 

57,39 

 

1,24 

1.1.11 

(4) 
køer Dybstrøelse  17 22,69 

1.1.3 

(2) 

Køer 

Kalve 

heste 

Dybstrøelse 

 

1-4 mdr 

Over 700 kg 

5 

10 

4 

6,67 

2,62 

2,11 

1.1.5 

(6) 

Småkalve 

tyrekalve 
Dybstrøelse 

0-1 mdr 

40-55 kg 

26 

3113 

5,94 

3,05 

1.1.6 

(5) 
køer 

Sengestald med 
spalter  40 53,38 

1.1.8 

(7) 
køer 

Sengestald med 
spalter – skraber på 

spalterne 
 159 212,20 

1.1.9 

(7) 
køer 

Sengestald med 
spalter – ikke skra-

ber på spalterne 
 38 50,71 

1.1.12 

(7) 

Køer 

kalve 
Dybstrøelse 

 

1-4 mdr 

15 

20 

20,02 

5,23 

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

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

7. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrel-
se efter 2 år (etape 1)/ 4 år (etape 2) / 5 år (etape 3), og når besætningen 
er nået op på 563,6 (max) DE (etape 1)/742,77 (max) DE (etape 2) /880 
(max) DE (etape 3). 

8. I staldafsnit (1.1.3, 1.1.5, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12) med dybstrøelse skal der 
strøs med halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøel-
sesmåtten altid er tør i overfladen. 

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

10. Forsuringsanlægget skal være tilkoblet alle stalde med gyllesystem. Forsu-
ringsanlægget skal være i drift i min 95% af året. Der skal være serviceaf-
tale på anlægget. Der skal dagligt ske logning af data for pH værdi og sy-
reforbrug. Se endvidere vilkår 46 til 52 for krav til drift af forsuringsanlæg-
get. 

11. I staldafsnit med dybstrøelsessystemer inklusiv enkelthytter til småkalve 
skal der være fast bund med afløb til opsamlingsbeholder eller til gyllesy-
stem.  
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Ventilation 

12. Ventilationsanlægget i stald 2 skal rengøres minimum en gang årligt forud 
for sommerperioden. Dato for rengøring skal føres i logbog. 

 
Fodring 

13. Der skal udarbejdes foderplaner til malkekøerne. Foderplanerne skal opti-
meres i forhold til malkekøernes behov samt ud fra aktuel grovfoderkvalitet 
baseret på analyser.  
 

Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
14. Opbevaring af grovfoder skal ske på ensilageplads eller i plansiloanlæg som 

opfylder kravene i henhold til byggeblad nr 103.09-01 eller 103.09-02 
15. Ensilage kan i år med ekstraordinær stor høst opbevares i markstak i hen-

hold til husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser.  
16. 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. 

17. 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 

 
 
18. 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. 
19. Ensilage skal overdækkes umiddelbart efter etablering af markstak. 
20. Ensilage skal overdækkes med lufttæt materiale umiddelbart efter ilægning 

i siloen. 
21. Kasseret ensilage skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast 

eller lignende for at forhindre lugtgener. 
22. Øvrige foderemner skal opbevares inden døre i foderlade eller i lukkede si-

loer. 
 
Energi- og vandforbrug 

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

24. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 636.000 
kWh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes 
en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal 
fremvises ved tilsyn. 

25. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. mælkekø-
leanlæg, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes så-
ledes, at det altid fungerer optimalt. Der skal være serviceaftale på malke-
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robotter og mælkekølingsanlæg. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres 
i mindst 5 år.  

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

27. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 28.100 
m3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en 
handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fore-
vises ved tilsyn. 

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

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

29. Vask af maskiner og redskaber herunder marksprøjte, hvorfra der kan fo-
rekomme gødningsrester eller pesticidrester, skal foregå på støbt plads 
med tæt bund og med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder 
eller gyllebeholder. 

30. Der skal være kant eller lignende ved møddingspladsen således at spilde-
vand herfra ikke kan løbe til rist for afledning af overfladevand fra det be-
fæstede areal. 

 
Kemikalier og medicin mv. 

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

32. Der skal forefindes egnet materiale på ejendommen til opsugning af evt. 
spild. 

33. Opbevaring af bekæmpelsesmidler skal ske aflåst og i rum med fast bund 
og uden afløb. 

 
Affald 

34. Opbevaringspladsen til døde dyr skal paceres syd for gl. maskinhus, som 
vist på bilag 1.3. og tilmelding til DAKA skal ske samme dag som dyret er 
fundet dødt. 

35. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 10.  
36. Spildolie skal opbevares i overjordiske beholdere. 

 
Olie 

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

38. 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. 

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

40. Tankpistol må ikke kunne fastlåses under påfyldning. 
 

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

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

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

43. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle 
medarbejderne. 
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44. 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 

45. Gyllen må kun omrøres i forbindelse med udbringning af gyllen.  
 

Drift af gylleforsuringsanlæg 
46. Alle staldanlæg med gyllesystem er eller bliver tilkoblet eksisterende forsu-

ringsanlæg i henhold til ansøgning (efter BAT-blad ”Svovlsyrebehandling af 
kvæggylle/svinegylle”). Driftstiden af gylleforsuringsanlægget skal være på 
min. 8.322 timer/år, jf. www.husdyrgodkendelse.dk (timetæller) 

47. Al gylle fra dette godkendte husdyrbrug skal forsures. 
48. 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 med 
mulighed for opsamling af minimum den mængde syre, som syretanken 
kan indeholde.  

49. 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. 

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

51. 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. 

52. Der skal udarbejdes en plan for implementering og uddannelse af medar-
bejdere i forhold til gylleforsuringsanlægget. 

 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

53. 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. 

54. 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. 

55. 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. 

56. Ikke komposteret husdyrgødning fra f.eks. kalvehytterne skal opbevares 
på møddingsplads med afløb til gyllebeholder.  

 
Anden organisk gødning 

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

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

59. Der må ikke etableres og anvendes fast  pumpeudstyr på gyllebeholderne. 
60. Husdyrgødning må ikke køres ud på arealer, der er vandmættet, over-

svømmet, frossen eller snedækket. 

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt 
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61. 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 

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

63. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, så der ikke opstår risiko 
for tilhold af skadedyr (rotter mv.) 

 
Transport 

64. 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. 

65. 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 

66. Bidraget fra landbruget med adressen Bredbjergvej 2, 6200 Aabenraa be-
stemt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i Det åbne 
land samt i boligområderne 1.6.011.B og 1.6.015.B, centerområdet 
1.6.010.C, områderne Sundeved Ungdomsskole og Plejehjemsområde Nør-
rekær 1.6.014.D og 1.6.016.D samt erhvervsområdet 1.6.017.E ikke over-
skride følgende værdier: 

 

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

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

Alle dage 
kl. 22.00 – 
07.00 

Det åbne land 55 45 40 
Lokalbyen Bovrup 
boligområder 
1.6.011.B og 
1.6.015.B 

45 40 35 

Lokalbyen Bovrup 
centerområde 
1.6.010.C 

55 45 40 

Lokalbyen Bovrup 
Sundeved Ung-
domsskole og 
Plejehjemsområde 
Nørrekær 
1.6.014.D og 
1.6.016.D 

55 45 40 

Lokalbyen Bovrup 
Erhvervsområde 
1.6.017.E 

60 60 60 

 
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 virksomhe-
der. 
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Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarealer ved bo-
liger. 
Støjgrænserne må i de angivne områder i lokalbyen Bovrup ikke overskrides noget sted i 
de afgrænsede områder. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest 
støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest 
støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest 
støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støjbidrag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddelbar nærhed 
af disse samt ved gyllebeholdere. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis græs og majs til siloanlæg eller til faste 
oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse med udbringning til 
mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. 
 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes område, ek-
sempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i landbrugets støjbi-
drag. 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på lastvogne 
med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, uagtet at anlæggene 
måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbruget. 
 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udføres, når 
tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et akkredite-
ret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af Miljøstyrelsens god-
kendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 
 
Lys 

67. Der skal være natsænkning af lyset i staldene mellem kl. 23 og kl. 06, med 
mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. 

 
Ammoniak – generel reduktion 
Der henvises til vilkår om forsuringsanlæg 
 

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealerne 

68. På bedriften må ikke anvendes et kvægsædskifte, der har et højere ud-
vaskningsindex end K12 svarende til bestemmelserne for anvendelse af 
undtagelsesreglen på 2,3 DE/ha. Dette gælder i såvel etape 1, 2 og 3. 

69. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes husdyrgød-
ning svarende til et husdyrtryk på 2,3 DE/ha. 

70. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 
393,93 ha udspredningsareal, som fremgår af nedenstående kort  
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71. Der må afgives husdyrgødning svarende til 1,4 DE/ha til arealerne på afta-

learealer uden samdriftsaftale og 2,3 DE/ha på arealerne med samdriftsaf-
tale. 

 
Beskyttet natur 

72. Der skal til stadighed være eller etableres en minimum 2 m bred dyrk-
nings-, sprøjtnings- og gødskningsfri bræmme ved vandhullerne beliggen-
de i eller op til bedriftens udbringningsarealer ved mark JFD 3, JFD 4 og 
JIH 17. Bræmmen måles fra vandhullets øverste kronekant. 
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73. Det må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand 

til åer, bække, grøfter, dræn eller søer. 
74. Ved mark 104 må der ikke udbringes husdyrgødning på arealer med ter-

rænhældning > 6 gr og mindre end 20 m til Eskær bæk. 
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Nitrat til grundvand 

Der henvises til vilkår 68 og 69. 
 

Nitrat til overfaldevand – vandløb, søer og kystvande 
Der henvises til vilkår 68 og 69. 
 

Natura 2000 
Der henvises til vilkår 68 og 69. 

 
Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bilag IV) 

Der henvises til vilkår 72. 
 

2.7 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT) /renere tekno-
logi 
Der henvises til vilkår for forsuringsnlæg. 

 

2.8 Husdyrbrugets ophør 
75. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kon-

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

 

2.9 Egenkontrol og dokumentation 
76. 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. 

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

78. 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. 

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

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

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

82. Der skal indgås fast serviceaftale med producenten om kontrol jf. service-
manualen, herunder kalibrering af pH-målere, minimum 2 gange årligt. 
Oplysninger om kontrol og kalibrering skal noteres i driftsjournalen og kopi 
af kontrolrapporten skal opbevares i mindst 5 år på husdyrbruget. Disse 
oplysninger skal forevises på Kommunens forlangende. 

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

84. Enhver type af driftsstop af forsuringsanlæg/gyllekølingsanlæg skal noteres 
sammen med årsagen dertil. Disse data skal opbevares i mindst 5 år på 
husdyrbruget og forevises på kommunens forlangende. 

85. 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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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12, stk. 2 i 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af hus-
dyrbrug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa 
Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om æn-
dringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat 
og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i hen-
hold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger ind-
sendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal 
ammoniakemissionen reduceres med 25 %.  
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af det 
eksisterende husdyrbrug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, 
der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes uden-
landsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Bred-
bjergvej 2, 6200 Aabenraa med ejendoms nr. 5800004813. Ansøger ejer tillige ejen-
dommen Bredbjergvej 1 og Brydekær 6. Der er ikke husdyrproduktion på ejendommene. 
Der er ikke teknisk og forureningsmæssigt samdrift mellem ejendommene. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 47759, og 
virksomhedens CVR nr. er 18789191. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
3672, version 8, genereret den 13. april 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodken-
delse.dk den 14. april 2010. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den 
miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1.0 og 1.9 
 

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 4 år efter at 
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den er meddelt. Etape 3 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år efter den er 
meddelt. Med ”udnyttet” menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat 
dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Vilkårene i denne miljøgodken-
delse skal, hvis ikke andet er anført være opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen 
udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt 
eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil den 2. september 2018.  
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

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

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

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

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

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



 

 

24

4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Husdyrbruget er beliggende i landzone. Udvidelsen begrundes med, at det er erhvervs-
mæssigt nødvendigt, da det med miljøgodkendelsen vil være muligt at opnå en større 
rationalisering i arbejdsgangen, hvilket vil medføre, at det daglige arbejde udføres på den 
mest optimale måde. Dette vil endvidere sikre, at ansøger får større mulighed for at til-
trække kvalificeret arbejdskraft, der kan være med til at aflaste ansøger i det daglige og 
sikre, at ansøger opnår mere tid til driftsledelse, når der sker en aflastning i det mere 
manuelle arbejde. 
 
Husdyrbruget er beliggende i område udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde i 
henhold til Kommuneplan 2009 for Aabenraa kommune. 
 
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldan-
læg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Nærmeste nabobeboelse på ejendom uden landbrugspligt er Bovrup Storegade 1B, som 
er beliggende ca. 438 m fra eksisterende stald på Bredbjergvej 2. Bovrup Storegade 1B 
udløser samlet bebyggelse.  
Til stuehus på nærmeste landbrugsejendom på Bovrup Storegade 1A er der ca. 370 m fra 
nærmeste stald på Bredbjergvej 2. 
Nærmeste fremtidige byzoneområde er ved vestligste ejendom på Solvænget i Bovrup. 
Afstanden hertil er på ca. 550 m målt fra nærmeste stald. 
 
 

 
Kort 1: lokalisering af Bredbjerg. 
 
Tabel 1 Afstande til kommuneplaner/lokalplaner 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-

tidige byzone 
550 m Til byzonen ved Bovrup 50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-

råde 

7.500 m Sommerhusområde ved Skarrev 50 m 

Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 

1.000 m Område i Bovrup mellem Bland-
vej og Bovrup Storegade 

50 m  
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boligformål, blandet 
bolig og erhvervsformål 

Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 
offentlige formål med 
henblik på beboelse, 

institutioner, rekreative 
formål og lign.   

550 m 
Til lokalplan 1.6.011B udlagt til 

boligområde 
50 m 

Nabobeboelse 370 m Bovrup Storegade 1A 50 m 

Lokalisering i forhold til byzone mv. fremgår af bilag 2. 
 
 
I forbindelse med opførelse af landbrugsbyggeri, gyllebeholdere, opbevaringsanlæg til 
ensilage mv. er der er række afstandskrav, som skal opfyldes. I nedenstående tabel er 
angivet afstanden til en række anlæg, hvortil der er et afstandskrav. Den angivne af-
stand er fra nærmeste eksisterende og/eller kommende byggeri i forbindelse med den 
ansøgte udvidelse. 
 
Tabel 2 Afstandskrav 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom Ca 15 m 

Til eksisterende kælvningsafde-
ling 15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed 
Ca. 800 

m Kroen i Bovrup 25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

1.000 m Bovrup 50 m 

Enkelt vandindvindingsan-
læg 800 m Bovrup 25 m 

Vandløb 550 m Vandløb øst for Bredbjergvej 1 15 m 

Dræn 15 m4 

Fra eksisterende stald er der 16 
m til dræn i mark nord for eksi-
sterende stald. Der omlægges 

til tætte rør indtil 15 m fra 
stald. 

15 m 

Sø 420 m Syd for Bredbjergvej 1 15 m 

Privat fælles vej/ offentlig 
vej 

60 m/24 
m 

Til privatdel af Bredbjergvej / til 
frakørsel ved Sønderborgvej 

15 m 

Naboskel 193 m Skel til nabo mod vest/sydvest 30 m 

Afstandene fremgår af bilag 1.5 
 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. Nærmeste kirke er kirken ved Varnæs mere end 1.800 m nord 
for Bredbjerg. 
 
Kystnærhedszonen 
                                                 
4 Fra møddingsplads til overfladevandrist er der 7 m. Forholdene er ifølge ansøger eksisterende og godkendt af 
Lundtoft kommune. Der stilles dog nu vilkår om etablering af kant eller lignende således at spildevand fra mød-
dingsplads ikke kan løbe til overfladevandrist. 
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Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”. Ejendommen er beliggende mere end 3 km fra kysten. 
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. Umiddelbart nord 
for Sønderborgvej er der et nyudlagt større område til skovrejsning. Området indbefatter 
større dele af ejendommens udbringningsarealer. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. Ejendommen er 
beliggende mere end 300 m fra kysten. 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. Nærmeste skov 
med skovbyggelinie er lokaliseret mere end 3 km fra ejendommen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinier”. Der er ingen søer eller åen omfattet af beskyttelseslinier indenfor 3 km af 
ejendommen. 
 
Fredede områder og fortidsminder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelsesli-
nien for fortidsminder. Der er mere end 1.500 m til nærmeste fortidsminde omfattet af 
beskyttelseslinie. Nærmeste fredede område er omkring kirken i Varnæs. 
  
Der er ingen arealer inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, ”Fredede områ-
der”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg, der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Der er følgende arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”, mark 11 samt 
mark PP 60. På kortdata er gisindtegningen af digerne ved Skovbølgaardvejen forskudt, 
således at det sydligste dige figurerer inde på mark PP 60. Diget er rettelig lokaliseret på 
hver sin side af Skovbølgaardvej og berøres ikke af det dyrkede areal.  
 
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 udvidelsen på Bredbjerg inklusiv tilhørende nybyggeri 
ikke er i konflikt med bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv. Udvidelsen påvirker 
ikke beskyttede sten- og jorddiger, fortidsminder etc. Alle afstandskrav i forbindelse med 
byggeriet er overholdt. Der stilles derfor ingen vilkår hertil. Det vurderes tilligemed, at 
udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendig, idet der efter udvidelsen kan rationaliseres i 
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arbejdsgangene, hvilket vil være med til, at kvalificeret arbejdskraft kan tiltrækkes og 
fastholdes.  

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
 
Landskabelige værdier 
 
Ejendommen er beliggende i et morænelandskab fra sidste istid. Terrænet er lettere ku-
peret og rejser sig sydvest og vest for ejendommen, hvor landskabet bliver mere kupe-
ret. Umiddelbart syd for ejendommen er der et mindre højdedrag. Mod øst og sydøst 
løber Eskær bæk. Området er et typisk agrarlandskab med flere landbrugsejendomme. 
 
Tabel 3 Materialevalg 

Bygning  
Grund-

plan 

Byg-
ningshøj-

de 

Taghæl
dning 

Bygningsmaterialer/farver Anvendelse 

 

1 
Stuehus 170 m

2
 7 m 40 º 

Røde mursten / Sorte  

cement tagsten 
Stuehus 

 

2 

(1.1.3) 

Stald og gara-
ge (opført 

1942 og reno-
veret i 1995) 

450 m
2
 9 m 22 º Røde mursten / grå eternit 

Stald og 
garage 

 

3 

(1.1.1 

1.1.4 

1.1.10) 

Eksisterende 
sengestald 

(østligste del 
er opført 1995  
og tilbygning er 

opført 1998) 

1.550 
m

2
 

9 -10 m 20 º 
Grå betonelementer 

Grå eternit 

Sengestald til 
køer 

 

4 

(1.1.2 

1.1.7 

1.1.11) 

Nyeste senge-
stald (etableret 

2007-2008) 

3.784 
m

2
 

10 m 20 º 
Grå betonelementer 

Grå eternit 
Sengestald  

 

5 

(1.1.6) 

Stald og foder-
lade (etableret 

2002) 

1.500 
m

2
 

11 m 20 º 
Røde og hvide stålplader 

Grå eternit 

Ungdyrstald 
og foderlade 

 

6 

(1.1.5) 

Stald i maskin-
hus (opført i 
1979. Siden 

1995 er en del 
af bygningen 
anvendt til dyr 
på dybstrøel-

se) 

450 m
2 

7 m 20 º 
Røde stålplader / 

Grå eternit 

Maskinhus 
og stald 

7 

(1.1.8 

1.1.9 

1.1.12) 

Ny sengestald 
(etape 3) 

Ca. 
3.500 

m
2
 

10 m 20 º 
Betonelementer / 

Grå eternit 

Ny senge-
stald 

 

8 

(1.1.14) 

Gyllebeholder 
5.500 m

3
. 

Ca.5 m dyb. 
(etableret 

2008) 

Ca. 
1.000 

m
2
 

3 m - Betonelementer 
Gyllebehol-

der 

 

9 

Gyllebeholder 
2.040 m

3
 

Ca. 550 

m2
 

2 m - Betonelementer 
Gyllebehol-

der 
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(1.1.13) Dybde: 4m 

(etableret 
1995) 

10 

(1.1.16) 

Gyllebeholder 
5.500 m, ca. 5 
m dyb (etape 

3) 

1.000 
m

2
 

3 m - Betonelementer 
Gyllebehol-

der 

11 
Forsuringsan-
læg (etableret 

2008) 
50m

2
 1,5 m - Grøn plast 

Forsurings-
anlæg 

12 

(1.1.15) 

Møddings-
plads/påfyldepl

ads 
135 m

2
 - - Beton 

Møddings-
plads 

13 Plansilo 750 m
2
 3 m - Beton 

Ensilageop-
lag  

 

14 

Nye plansiloer 
til ensilage 

2.500 
m

2
 

3 m - Betonelementer 
Ensilageop-

lag 

15 
Maskinhus 
(etableret 

2008/2009) 

1.725 

m2
 

9 m 20 º 
Antracitgrå stålplader og eter-

nittag 
Maskinhus 

16 
Ansøgt silo-

tank 

Ca. 3 m 
i diame-
ter / 30 

m
3
 

Ca. 5 m - Stål Mælketank 

17 
Fodersiloer 2 

stk. 
3 m

2
 6 m - Hvid glasfiber Siloer 

18 
Vaske-

plads/påfyldepl
ads 

100 m
2
 - - Beton Vaskeplads 

Bygningsnumrene refererer til bilag 1.1 og 1.2 

 
 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde land-
skaber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 3,8 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et overdrev mod nord ved 
Varnæsvig. 
 
Natura 2000 
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Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 3,8 km syd for ejen-
dommen. Området er Natura 2000 område nr. 094, Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode 
Skov, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F83 og habitatområde nr. H83 af samme 
navn. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 7 km sydvest for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. Ino102, Flensborg Fjord og Nybøl Nor 
herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F64 af samme navn. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Følgende arealer grænser op til udpeg-
ningen ”Beskyttede Vandløb”  gældende for Eskær Bæk: Mark 7, mark 20, 4, 4-1, 4-2, 5-
2, 5-3, EL 5-4 og mark 104. Følgende areal grænser op til udpegningen: ”Beskyttede 
enge”: mark PP 60,PP 61,PP 62 og 21 samt mark 7 og mark 20. 
 
Geologiske værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovrejsning 
uønsket pga. geologiske forhold”. 
 
Rekreative værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fritidsområ-
der”, ”Eksisterende sommerhusområder”, ”Nye sommerhusområder”, ”Arealudlæg til fe-
rie-fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til by-
formål”.  
  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, udvidelsen af Bredbjerg ikke af en sådan karakter, at den 
forstyrrer det eksisterende landskab. Bygningssættet ligger samlet både før og efter ud-
videlsen, og der er ingen høje siloer eller lignende, som dominerer landskabet. De øn-
skede nyetableringer på ejendommen vil ikke forandre ejendommens udtryk væsentligt i 
forhold til nudrift. Tilbygninger holdes i samme materialer og byggestil som de eksiste-
rende bygninger. Den maksimale højde på driftsbygningerne er 11 m. Den nye staldbyg-
ning vil ikke blive højere end dette. Det er i ansøgningen angivet, at der ikke planlægges 
afskærmende beplantning i forbindelse med det planlagte byggeri på ejendommen. Aa-
benraa Kommune vurderer, at dette heller ikke er nødvendigt, idet planlagt byggeri opfø-
res i tæt tilknytning til det eksisterende og ejendommen er ikke beliggende i område ud-
peget som værdifuldt landskab. 

Vurderinger er foretaget ud fra, at planlagte bygninger mv. placeres og opføres i over-
ensstemmelse med de i ansøgningen opgivne oplysninger.  

Der vurderes ikke at være behov for at stille vilkår i forhold til det landskabelige. 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
 
Ejendommen drives med malkekvæg. Kvierne sættes i pension indtil kort før kælvning. 
Foruden køerne er der således kun et mindre antal store kvier fra 23-24 mdr samt de 
mindste kviekalve op til 4 mdr. Endvidere tyrekalvene indtil de vejer ca. 55 kg. Derud-
over er der 4 heste over 700 kg på ejendommen.  
Der er på ejendommen i forbindelse med opførelse af staldbygning i 2008 installeret for-
suringsanlæg fra Infarm. Anlægget er tilkoblet de eksisterende stalde på ejendommen og 
forsuringsanlægget tilkobles endvidere den nye planlagte stald. På størstedelen af spal-
tearealerne er der skraber.  
Der er dybstrøelsesafdeling til syge dyr og nogle af goldkøerne. De små kalve er opstal-
det på dybstrøelse, hvilket er bedste staldsystem til små dyr.  
 
Udvidelsen vil ske i flere etaper. Det lille hestehold indgår fra etape 1 og omtales ikke 
yderligere i det følgende, da det har karakter af hobbyhold. 
 
Etape 1: 
I første etape udvides til 375 køer, 28 kvier 21-24 mdr og 95 kalve 0-6 mdr samt 188 
producerede tyrekalvene op til 55 kg. Udvidelsen sker i eksisterende bygninger, dvs. i 
staldafsnit 1.1.2, 1.1.7 og 1.1.1 (bygning 4).  
 
Etape 2: 
I anden etape udvides til 500 køer, 63 kvier 18-24 mdr samt 125 kalve 0-6 mdr og tyre-
kalvene indtil 55 kg. Der udvides med ekstra køer i staldafsnit 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 
og 1.1.6, dvs i eksisterende bygninger.  
 
Etape 3: 
I sidste etape, etape 3, opføres ny kostald til de resterende køer op til 623 køer + 28 stk 
opdræt fra 23-24 måneder samt 103 kalve 0-4 mdr og 311 tyrekalvene 40-55 kg. Sidste 
etape forventes effektueret i 2014/15 med opførelse af ny stald i 2014 og ny gyllebehol-
der i 2015, når der bliver behov for opbevaring af ekstra husdyrgødning.   
 
Da der er tale om en stor udvidelse og udvidelsen ønskes med tillæg af egne dyr, sker 
udvidelsen etapevis. Derfor udvides i første omgang i de eksisterende bygninger indtil 
disse er udnyttet, således at der er dyr klar til indsættelse i den nye stald så snart denne 
er færdigbygget.  
 
Fordelingen af dyreholdet i de enkelte etaper på de enkelte staldafsnit fremgår af vilkår 
5. 
 
Etape 1 er et udtryk for den besætningsstørrelse, som ansøger mener at kunne nå op på 
indenfor 2 år fra godkendelsen foreligger. Der er i etape 1 angivet en besætningsstørrel-
se på 375 køer + delvist opdræt. Det vurderes som værende realistisk at ansøger kan nå 
op på dette koantal i løbet af 2 år. Etape 2 er en videre udnyttelse af eksisterende anlæg, 
således at dette efter 4 år er fuldt udnyttet. Der er glidende overgang mellem etape 1 og 
2, da der ikke skal bygges nyt staldanlæg i forbindelse med disse to etaper.  
Udvidelsen i etape 3 vil afhænge af erhvervets økonomiske situation. Forbedres denne 
ikke vil etape 3 sandsynligvis ikke blive gennemført. Derfor er der sket en opdeling i 3 
etaper. 
 
 
Tabel 4 Dyreholdet etape 3 
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Stald 

 nr. 
Dyrehold 

Staldsystem 

(gulvsystem og 
udmugnings-

system) 

Vægt/alder 
Antal in-
divider 

DE 

1.1.1 

(3) 

Køer 

 

Kvier 

Sengestald med 
spalter – skraber på 

spalterne  

 

 

23-24 mdr 

110 

 

20 

146,81 

 

12,35 

1.1.4 

(3) 
køer 

Sengestald med 
spalter – ingen skra-

ber på spalterne 
 16 21,35 

1.1.10 

(3) 
kalve Dybstrøelse 1-4 mdr 47 12,30 

1.1.2 

(4) 

Køer 

 

kvier 

Sengestald med 
spalter – skraber på 

spalterne 

 

 

23-24 mdr 

180 

 

6 

240,23 

 

3,71 

1.1.7 

(4) 

Køer 

 

kvier 

Sengestald med 
spalter – ingen skra-

ber på spalterne 

 

 

23-24 mdr 

43 

 

2 

57,39 

 

1,24 

1.1.11 

(4) 
køer Dybstrøelse  17 22,69 

1.1.3 

(2) 

Køer 

Kalve 

heste 

Dybstrøelse 

 

1-4 mdr 

Over 700 kg 

5 

10 

4 

6,67 

2,62 

2,11 

1.1.5 

(6) 

Småkalve 

tyrekalve 
Dybstrøelse 

0-2 mdr 

40-55 kg 

26 

3115 

5,94 

3,05 

1.1.6 

(5) 
køer 

Sengestald med 
spalter  40 53,38 

1.1.8 

(7) 
køer 

Sengestald med 
spalter – skraber på 

spalterne 
 159 212,20 

1.1.9 

(7) 
køer 

Sengestald med 
spalter – ikke skra-

ber på spalterne 
 38 50,71 

1.1.12 

(7) 

Køer 

kalve 
Dybstrøelse 

 

1-4 mdr 

15 

20 

20,02 

5,23 

 
 
Vurdering i forhold til besætningsstørrelse 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med den skitserede udvidelse i etaper er muligt at 
nå op på det ønskede antal dyr ansøgt i etape 2 indenfor de 4 år, og at den fulde udvi-
delse kan nås indenfor 5-7 år, idet ny stald i etape 3 er planlagt til 2014/2015. Dvs. at 
den nye stald kan være taget i brug indenfor 5 år. Der vil i etape 2 frem til etablering af 
den nye kostald i 2014/15 være helt fyldt op med dyr i eksisterende anlæg, men det 
vurderes som værende realistisk at det antal dyr, som er ansøgt om i etape 2, vil kunne 
rummes i det eksisterende anlæg.  
                                                 
5 Producerede dyr på årsbasis 
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Opstaldningen af dyrene sker i alle etaper primært i sengebåsestalde. Der er dog 
dybstrøelsesafdelinger til kælvende dyr, syge dyr samt til nogle goldkøer. De små kalve 
er endvidere opstaldet på dybstrøelse. Det vurderes, at antallet af dyr på dybstrøelse 
opfylder krav til at sikre dyrevelfærden på ejendommen. 
 

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
 
Staldafsnit 1.1.1, 1.1.4, 1.1.10 
Afsnit 1.1.1 og 1.1.4 udgør den del af stalden som er med sengebåse og spalter. 1.1.1 og 
1.1.4 angiver opdelingen af stalden med og uden skraber på spalterne. Der skrabes på 
knapt 90% af spaltearealet svarende til spalterne på de lange gangarealer. Der skrabes 
ikke på spaltearealerne foran malkerobotterne, hvilket svarer til de resterende ca. 10%. 
1.1.10 er den del af stalden som er med dybstrøelsesbokse til de små kalve. Dybstrøel-
sesafdelingen er med fast bund og afløb til gyllekanaler.  
 
Der er i 2009 installeret forsuringsanlæg på ejendommen og den eksisterende stald fra 
1995 er tilkoblet forsuringsanlægget.  
 
Der er tale om en eksisterende stald, som såvel i nudrift som i ansøgt drift anvendes til 
opstaldning af køer. Ansøger har valgt at etablere forsuring, der vurderes, at opfylde 
kravet om BAT. Der kan være usikkerhed på holdbarheden af betonen i forhold til ældre 
eksisterende stalde ved længere tids påvirkning af forsuret gylle. Ansøger har imidlertid 
alligevel valgt at tilkoble sit forsuringsanlæg til den ældre staldbygning.   
 
I forhold til reduktion af ammoniakfordampningen er kun medtaget effekt af forsurings-
anlægget. 
 
Stald 1.1.3  
Denne stald er den oprindelige gamle stald, som nu anvendes til et relativt lille antal dyr 
på dybstrøelse. I nudrift er der 7 køer og 4 småkalve opstaldet i denne stald. I ansøgt 
drift etape 3 vil der blive opstaldet 5 køer, 4 heste og 10 småkalve. På et kvægbrug er 
der behov for et vist antal pladser på dybstrøelse til småkalve, samt til syge dyr, kæl-
vende dyr m.fl. Stalden huser i ansøgt drift mindre end 1,5% af besætningen og det vur-
deres derfor ikke at være behov for at kræve stalden renoveret eller ombygget til at an-
det system for at opfylde krav til BAT. Stalden er med fast bund og afløb til gyllekana-
ler/gyllebeholder. Stalden vurderes at opfylde kravene til BAT, idet der er tale om 
dybstrøelse til småkalve, heste og enkelte køer.  
 
Stald 1.1.5 
Stalden er det gamle maskinhus. I stalden er der indrettet et område, hvor der er opstil-
let enkelt kalvehytter. Hytterne er opstillet på fast bund og der etableres afløb til en be-
holder, som vil kunne tømmes til udspredning på harmoniarealerne eller tømmes i gylle-
beholder. I ansøgt drift etape 3 vil stalden skulle huse ca. 50 småkalve op til ca. 1 mdr. I 
etape 1 og 2 vil der være flere og større kalve. Der strøes i hytterne. 
 
Opstaldning af småkalve i enkelthytter anses for værende BAT for denne dyregruppe.  
 
Stald 1.1.2, 1.1.7, 1.1.11 
Afsnit 1.1.2 og 1.1.7 udgør den del af stalden som er med sengebåse og spalter. 1.1.2 og 
1.1.7 angiver opdelingen af stalden med og uden skraber på spalterne. Der skrabes på 
knapt 80% af spaltearealet svarende til spalterne på de lange gangarealer. Der skrabes 
ikke på spaltearealerne foran malkerobotterne samt på tværgangene, hvilket svarer til de 
resterende ca. 20%. 1.1.11 er den del af stalden som er med afdeling til kælvende køer 
og syge køer. Dybstrøelsesafdelingen er med fast bund og afløb til gyllekanaler.  
 
Der er tale om en relativ ny stald fra 2008, som er opført med forudgående tilladelse. I 
forbindelse med staldbyggeriet er der installeret forsuringsanlæg, som stalden er tilkob-



 

 

33

let. Dette sikrer at stalden opfylder kravene til BAT, idet ammoniakfordampningen herved 
reduceres til niveau med det præfabrikerede gulv, som ifølge MKN er niveauet for BAT.  
 
I forhold til reduktion af ammoniakfordampningen er kun medtaget effekt af forsurings-
anlægget.  
 
Stald 1.1.6 
Stalden er en del af langsiden af foderladen, som er indrettet med sengebåse og spalte-
areal. Der er udvendigt foderbord. Spalteandelen er relativ lille. 
 
Stalden er tilkoblet forsuringsanlægget. Der er ikke skraber på spaltearealet i stalden. 
Foderbordet har fald mod spaltearealet i stalden. Foderbordet er ud mod kørearealet af-
sluttet med en fordybning i betonen. Fra fordybningen er der afløb til gyllekummen i 
stalden. Taget på bygningen går helt ud over foderbordet, så regnvand ikke blandes med 
foderet.  
Stalden skal anvendes til goldkøer. Oprindelig er stalden bygget som ungdyrstald. Selv 
om der ikke er skraber på spalterne, opfylder stalden alligevel krav til BAT, idet den er 
tilkoblet forsuringsanlægget. Forsuring af gyllen reducerer ammoniakfordampningen væ-
sentlig mere end skraber på spalterne ville kunne.  
 
Stald 1.1.8, 1.1.9, 1.1.12  
Der er her tale om den nye stald som planlægges opført i forbindelse med etape 3. Afsnit 
1.1.8 og 1.1.9 udgør den del af stalden som er med sengebåse og spalter. 1.1.8 og 1.1.9 
angiver opdelingen af stalden med og uden skraber på spalterne. Der skrabes på ca. 
80% af spaltearealet svarende til spalterne på de lange gangarealer. Der skrabes ikke på 
spaltearealerne foran malkerobotterne samt på tværgangene, hvilket svarer til de reste-
rende ca. 20%. 1.1.12 er den del af stalden som er med afdeling til kælvende køer og 
syge køer. Dybstrøelsesafdelingen er med fast bund og afløb til gyllekanaler.  
 
Stalden vil blive tilkoblet forsuringsanlægget. Dette sikrer, at stalden opfylder kravene til 
BAT, idet ammoniakfordampningen herved reduceres til niveau med det præfabrikerede 
gulv, som ifølge MKN er niveauet for BAT. 
 
I forhold til reduktion af ammoniakfordampningen er kun medtaget effekt af forsurings-
anlægget.  
 
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi 
Det præfabrikerede drænede gulv er fravalgt til fordel for gylleforsuring. Ved anvendelse 
af gylleforsuring er det muligt at bibeholde spalterne, som giver de reneste gulve med 
mindre klov- og benproblemer til følge.  
Ansøger har valgt også at tilkoble de ældre eksisterende stalde til gylleforsuringsanlæg-
get på trods af at der kan være usikkerhed på holdbarheden af betonen på længere sigt.  
 
Der er ikke overvejet alternativet til gylleforsuringen i øvrigt.  
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at staldene lever op til BAT, idet alle sengebåsestaldafsnit 
med spalter er tilkoblet eller bliver tilkoblet forsuringsanlægget. Staldafsnit med 
dybstrøelse er til de mindste dyr samt til kælvning, sygebokse og goldkøer. Dybstrøelsen 
sikrer dyrevelfærd i forhold til disse dyregrupper – og vurderes ikke at være uforenelig 
med krav om anvendelse af BAT på ejendommen. Der er desuden skraber på en del af 
spaltearealet. Dette vurderes at ligge ud over BAT, idet forsuringsanlægget i sig selv be-
tinger at ejendommen opfylder kravene til anvendelse af BAT i forhold til staldteknologi.6 
Det er en betingelse, at forsuringsanlægget er i drift hovedparten af året. I husdyrgod-
kendelse.dk er indsat en driftstid på 8.322 timer svarende til 95% af året. Dvs. at der 
kun er fraregnet korte perioder til evt. driftsstop svarende til 18 dage om året. For at 
                                                 
6 Der er lavet beregning hvor effekt af skraber er medtaget med 20%. Dette giver flere kg N i gyllen,som an-
vendes på udbringningsarealerne,  men udvaskningsberegningerne ændrer sig ikke som følge af dette. Bereg-
ningerne kan ses i bilag 
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sikre at anlægget til hver en tid kører optimalt og således at driftsstop så vidt muligt 
undgås,  skal der være service på anlægget minimum en gang årligt af autoriseret firma. 
Frem til etableringen af den nye stald vil der forekomme overbelægning i staldene. Dette 
kan medføre øget svineri på gangarealerne og øget lugt fra ejendommen. Idet der dog er 
skraber på størstedelen af spaltearealet vurderes det at svineriet kan begrænses og 
lugtemissionen holdes på et acceptabelt niveau, idet nærmeste nabobeboelse endvidere 
er beliggende mere end 370 m fra staldanlægget på Bredbjerg 

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
 
Der er naturlig ventilation i alle stalde på nær den gamle stald ved gårdspladsen. Her er 
der indsugning gennem vægventiler og afkast i kip. 
 
Tabel 5 Ventilation 

Stald 
nr. 

Ventilationstype 
Maksimal ventila-

tion 
Antal afkast  

(udsugninger) 
Højde 

1.1.3 undertryk ? 1 I kip 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at naturlig ventilation på kvægejendommen er normen i 
nyere stalde, og at ansøger derved sikrer den nødvendige ventilation uden større energi-
forbrug. I den ældre stald med mekanisk ventilation er der kun opstaldet et mindre antal 
dyr og ventilationsbehovet i denne stald er derfor beskedent. Ventilationsanlægget i den 
gamle stald skal for at sikre ventilationen med mindst mulig energiforbrug rengøres mi-
nimum en gang årligt forud for sommerperioden, idet tilsnavset ventilationsafkast øger 
luftmodstanden med øget energiforbrug til følge. Da det er i sommerperioden ventilati-
onsbehovet er størst er det vigtigt at rengøringen sker forud for denne periode. 
 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Foder til kvæg består af ca. 55 % 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. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at anvendelsen af foder på ejendommen følger normerne 
for kvægbrug, idet der udfodres efter forudfastlagte foderplaner, som afstemmes efter 
dyrenes behov.  
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5.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
Indenfor kvæg er BAT for fodring ikke nærmere angivet i EU´s BREF direktiv. Det må 
anses for værende BAT at afstemme foderets indhold af næringsstoffer og mineraler 
bedst muligt i forhold til dyrenes behov. Da der bl.a. kan ske afblanding af foderet og 
dyrenes kan vrage visse dele af foderet frem for andet, er det nødvendigt at foderet in-
deholder mere af de enkelte næringsstoffer end dyrenes faktiske behov betinger. Det er 
derfor ikke muligt at sikre de enkelte dyrs behov for næringsstoffer og mineraler uden at 
sammensætte foderblandingerne således at indholdet at de enkelte næringsstoffer er lidt 
større end de enkelte dyrs behov. Dertil kommer usikkerhed på foderanalyser. For stort 
indhold af protein i foderet forringer koens ydelse idet det kræver energi fra koen at ud-
skille overskydende protein. Derfor forsøger man så godt som muligt at tildele den 
mængde protein til de enkelte dyr, som de har behov for. Tilsvarende vil det fordyre fo-
deret at tilsætte flere mineraler end nødvendigt. Det er derfor i landmandens interesse at 
afstemme foderet til de enkelte dyr bedst muligt i forhold til dyrenes behov. Dette gøres 
gennem udarbejdelse af foderplaner til de enkelte dyregrupper. Foderplanerne afstem-
mes efter det aktuelle grovfoders kvalitet og indhold af næringsstoffer. Der udtages der-
for prøver af grovfoderet som analyseres for dets indhold og kvalitet. Med opgørelse af 
periodiske foderkontroller kontrolleres det endvidere, at fodringen sker bedst muligt ud 
fra det optimale i forhold til dyrenes behov.  
Ved anvendelse af malkerobotter tildeles der kraftfoder afstemt til det enkelte dyrs behov 
i relation til dyrets ydelsespotentiale samt periode i laktationen.  
 
Vurdering 
Idet der på ejendommen udfodres efter forudfastlagte foderplaner til de enkelte dy-
regrupper, som igen er baseret på aktuelle foderanalyser af grovfoderet, vurderes det, at 
der på ejendommen anvendes BAT i forhold til fodring af kvægholdet. 
 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
Ensilage opbevares i foderlade og på støbt plads udenfor samt pt. også i marken. Der 
søges om godkendelse til etablering af yderligere plansiloanlæg, og når dette er sket, 
opbevares, der som hovedregel ikke ensilage i marken. Det nye plansiloanlæg bliver på 
ca. 2500 m2. Pladsens afgrænsning bliver lidt speciel som følge af terrænforholdene på 
stedet. Mod skrænten bliver pladsen ca. 79 m. På langs mod eksisterende plansilo bliver 
pladsen ca. 64 m. Langs kørevejen ved gyllebeholderne bliver pladsen ca.53 m mens 
bredden øverst mod ansøgt gyllebeholder bliver på ca. 20 m. 
 
Foderopbevaring sker i foderlade og i siloer. Her opbevares soja, H.P, pulp, raps, kraftfo-
der, korn, vitaminer og mineraler.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at med opbevaring af ensilage på ensilageplads eller i 
plansilo sikres, at der ikke sker unødig påvirkning af det omgivende miljø. I år med eks-
traordinær stor høst kan der blive behov for at opbevare ensilage i markstak. Dette kan 
ske under hensyntagen til at der ikke må forekomme saftafløb. Husdyrgødningsbekendt-
gørelsen bestemmelser vedr. opbevaring i markstak skal til hver en tid overholdes og vil 
derved sikre at opbevaring i markstak vil være acceptabelt i år med ekstraordinær stor 
høst. Øvrige foderemner opbevares i foderlade og i siloer, hvilket sikrer, at foderet opbe-
vares hensigtsmæssigt og uden at være til unødig gene for omgivelserne og uden risiko 
for påvirkning af det omgivende miljø. 
 

5.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
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Malkerobotter rengøres 2 gange dagligt + efter hver malkning. Kalvehytterne tømmes og 
vaskes 1- 2 gange om måneden. Hytterne tømmes og rengøres løbende. Dybstrøelsen 
placeres på møddingplads. 
 
Kælvnings- og aflastningsafdeling tømmes for gødning 2 gange om året og køres som 
hovedregel direkte ud. Undtagelsesvis kan der være behov for at lægge komposten i 
markstak.  
 
Foderborde fejes hver dag. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at rengøring af staldene til kvægholdet, som beskrevet er 
tilstrækkeligt i forhold til at minimere støv og lugtgener fra ejendommen.  

5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Der anvendes primært el til malkning og til mælkekøling. Ventilationen er hovedsagelig 
naturlig og der anvendes derfor ikke energi til dette. Der anvendes desuden energi til 
belysning og pumpning af gylle. Forsuringsanlægget anvender desuden energi. Ifølge 
producenten af anlægget anvendes 1 kwh/m3 behandlet gylle. Dvs ved fuld produktion 
forventes anvendt 13.000 kwh til forsuringsanlægget. Energiforbruget til robotmalkning 
er typisk større end ved malkning i malkestald og er skønnet til 1000 kwh/årsko.   
Samlet energiforbrug i nudrift og efter ansøgningen (skønnede mængder): 
 
  Tabel 6 Energiforbrug 

Type Forbrug før Forbrug efter 

El 136.500 kWh  636.000 kWh  

Fyringsolie stuehus 0 0 

Fyringsolie stald 0 0 

Dieselolie til markbruget 56.000 l  70.000 l 

Halm til opvarmning 0 0 

 
Stuehuset opvarmes med varmegenvindingsanlæg fra mælkekøling. 
 
For at spare på energien anvendes lavenergibelysning med lysstofrør. Om natten er der 
vågelys i staldene. Udendørs er belysningen sensorstyret. 
 
Der genvindes varme fra mælkekøling – varmen benyttes dels til at opvarme vand i 
vandbeholder til rengøring af mælkerum mv. dels til opvarmning af stuehus, kontor, 
mandskabs- og forrum. 
 
Der er ingen opvarmning af stalde, som alle er med naturlig ventilation, med undtagelse 
af gammel stald ved gårdsplads (1.1.3). 
 
Der anvendes selvkørende fuldfoderblander. Ved anvendelse af traktortrukken fuldfoder-
blander skal der desuden anvendes maskineri til læsning. Derfor er det energibesparende 
at anvende selvkørende fuldfoderblander.  
De fleste arealer ligger tæt på Bredbjergvej 2, hvorfor der ikke bruges energi på at fragte 
husdyrgødning og foder langt omkring.  
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Der anvendes malkerobotter og ved fuld produktion forventes der at være 10 malkero-
botter. Der anvendes frekvensstyret vakuumpumpe, som også er energibesparende. 
 
Ansøger udfører maskinstationsarbejder for andre landmænd i området.  
 
Vand 
Skønnede forbrugsmængder: 
 
Tabel 7 Vandforbrug 

Type Forbrug før 
Forbrug ef-

ter 

Drikkevand 8.000 m³  26.000 m³ 

Vask i stald 20 m³ 50 m³ 

Rengøring af robotter (Lely 
Astronaut) 585 m³ 1.870 m³ 

Rengøring af maskiner  50 m³ 60 m³ 

Sprøjtning 100 m³ 120 m³ 

I alt 8.755 m³ 28.100 m³ 

 
Vand til produktionen og husholdning kommer fra Bovrup vandværk. 
 
Der er ingen vandindvindingstilladelse på ejendommen, og dermed ingen markvanding. 
 
Der vælges en malkerobottype (Lely Astronaut) som er vandbesparende i forhold til an-
dre malkerobotter. 
 
Vandaflæsning foretages flere gange om året, så evt. spild kan registreres. 
 
Drikkekar tømmes og renses ca. 1-2 gange om ugen efter behov. Maskiner vaskes med 
højtryksrenser med koldt vand. Der anvendes ingen rengøringsmidler i forbindelse med 
vask af maskiner.       
                         
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det skønnede energiforbrug i form af El følger normen 
for energiforbrug for bedrifter med robotmalkning og forsuringsanlæg. Det skønnede 
vandforbrug er derimod ret højt. 26.000 m3 til drikkevand til 623 køer svarer til 114 
l/ko/dag. Drikkevandsbehovet til malkekøer afhænger af foderets tørstofprocent, mælke-
ydelsen og temperaturen. Vandforbruget registreres og det vil derfor være muligt at kon-
statere om det skønnede vandforbrug svarer til det faktiske.  

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
Der anvendes naturlig ventilation, bort set fra et enkelt afkast i den gamle stald. Der er 
således minimalt energiforbrug til ventilation. Største energiforbrug er til malkningen og 
mælkekølingen. Der er varmegenvinding fra mælkekølingen. Der anvendes frekvenssty-
rede vacuumpumper. Service og løbende vedligehold af malkerobotter og mælkekølings-
anlæg sikrer mindst mulig energiforbrug. Belysninger er endvidere sensorstyret og der 
anvendes vågelys om natten. Service og løbende vedligehold af malkerobotter mindsker 
ligeledes vandforbruget. Drikkevandsspild mindskes ved at anvende drikkekar med stor 
vandoverflade. Vand og energiforbruget tjekkes mindst en gang årligt og energiforbruget 
følges. 
 
Vurdering 
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Aabenraa Kommune vurderer, at varmegenvinding fra mælkekølingen er BAT, idet var-
men kan genanvendes i produktionen samt i stuehuset. Det er anført at der er valgt mal-
kerobotter af en energieffektivtype. Energiforbruget til malkerobotter af samme type kan 
dog svinge meget viser resultaterne af farmtest. For at sikre at energi og vandforbruget 
til malkerobotterne til stadighed er optimeret er det vigtigt at malkerobotterne jævnligt 
efterses. Det samme er gældende for mælkekølingsanlægget. Der skal derfor være ser-
viceaftale på robotterne samt på mælkekølingsanlægget. 
Det bemærkes, at der anvendes frekvensstyrede vacuumpumper, hvilket reducerer ener-
giforbruget til malkningen.  
Med hensyn til transport af foder internt på ejendommen minimeres energiforbruget her-
til idet grovfoder og øvrig foder opbevares tæt på det staldanlæg, hvor foderet skal an-
vendes. På ejendommen minimeres energiforbruget til belysning ved at anvende lav-
energilysstofrør samt kun vågelys om natten. Udendørs belysning er sensorstyret, såle-
des at der kun er belysning, når der er behov for det. 
 
Samlet set vurderes det, at der på ejendommen anvendes BAT i forhold til energiforbrug. 
 
Vandforbruget registreres løbende og derfor vil der kunne foretages foranstaltninger, 
såfremt vandforbruget stiger unormalt. Dette sammenhold med service på malkerobot-
terne vurderes at sikre at der anvendes BAT i forhold til vandforbruget.  
 

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
 
Tabel 8: 

Spildevandstyper 
m³ /år før 
udvidelse 

m³ /år efter 
udvidelse 

Afledes til Renseforanstaltning 

Rengøringsvand, 
drikkevandsspild mv. 
fra stalde 

635 m³ 

2.000 m³ 

(indeholdt i 
norm) 

gyllebeholder ingen 

Vaskevand fra va-
skeplads  

50 m³ 60 m³ gyllebeholder ingen 

Overfladevand fra 

vaskeplads 100 m2
 

70 m2
 70 m2

 gyllebeholder ingen 

Sanitært spildevand 200 m³ 200 m³ Dræn Minirenseanlæg  

Møddingsplads 135 

m2
 

95 m
3
 

95 m
3
 

(Indeholdt i 
norm) 

Gyllebeholder ingen 

Overfladevand fra 
foderbord og areal 

ved foderlade 265 m2
 

186 m
3
 186 m

3
 gyllebeholder ingen 

Vand og saft fra ensi-
lagepladser (750 + 

2500 m2
 efter udvi-

delse) 

 525 m
3
 2.275 m

3
 Gyllebeholder ingen 

  
Mængden af rengøringsvand til vask af stalde og drikkevandsspild er skønnet ud fra ka-
pacitetsberegningens normtal.  
 
Spildevandet fra staldene består primært af vand fra tank- og teknikrum, vaskevand og 
drikkevandsspild. Spildevandet ledes til gyllebeholder. 
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I forhold til området i stalden, hvor enkeltkalvehytterne opstilles etableres opsamlings-
brønd på ½ m3 med rist hvortil evt. saftafløb kan sive. Der etableres ingen afløb fra op-
samlingsbrønden. Denne vil blive tømt med slamsuger og indholdet køres til forbeholder 
eller gyllebeholder. Kalvehytterne vaskes udenfor på vaskeplads eller på møddingsplad-
sen, hvor der er opsamling til gyllebeholder. Gulvene strøes med sand /spåner men va-
skes ikke. Det er således kun evt. saftafløb fra kalvehytterne som ledes til opsamlings-
brønd, hvorfor en brønd på ½ m3 vil være alt rigelig. Mængden er indeholdt i norm. 
 
Overfladevand fra ensilageplads afledes til gyllebeholder. Vask af maskiner foregår på 
betonplads ved den mindste gyllebeholder, hvortil der er afløb til gyllebeholder eller vask 
af maskiner sker på møddingspladsen, hvorfra der ligeledes er afløb til gyllebeholder. 
 
Møddingplads har afløb til fortank / gyllebeholder. 
 
Generelt vaskes alle mobile maskiner ca. 2 gange om året (traktor, fodervogn, gummi-
ged, minilæsser mv.).  
 
Mængden af vand fra vask af malkeanlæg og mælketank skønnes at være mindre end de 
i kapacitetsberegningen indregnede 3.000 l pr malkeko. 
 
Alle eksisterende bygninger er forsynet med tagrender, og tagvandet ledes til dræn mod 
nord.  
 
Der er toilet og bad i nyeste sengestald. Afløb herfra ledes til minirenseanlæg som er 
etableret i 2008. Rensningsanlægget er godkendt og i drift. Rensningsanlægget renser 
endvidere det sanitære spildevand fra beboelsen. 
 

Spildevand tilledt gyllebeholder 
I henhold til tabel 8 tilledes årligt ca. 4.686 m3 rengøringsvand, drikkevandspild, og 
regnvand fra plansiloanlæg mv. Heraf er en del indeholdt i normen for gyllemængden.  
 
Jf. standardkapacitetsberegning er der ca. 21,32 m3 gylle / ko, heri er inkluderet 100 l 
drikkevandsspild og 3.000 l rengøringsvand pr. ko., svarende til ca. 1.931 m3 drikke-
vandsspild og rengøringsvand pr. år til ansøgt besætning (etape 3). Der er desuden i 
normerne regnet med 0,4 m3/m2 møddingsplads med en kapacitet på 1,6 t/m2 mød-
dingsplads. Dvs. at ca. 2.100 m3 er indregnet i normen for husdyrgødningsproduktion. 
Dvs. at der skal indregnes yderligere 2.591 m3 tilledt gyllebeholder i forhold til vurdering 
af opbevaringskapaciteten, hvilket også fremgår af bilag 1.10.   
 
Vand fra vask af malkerobotter og mælketank indeholder surt og basisk rengøringsmid-
del. Der anvendes almindelig opvaskemiddel til generel rengøring.  
 
De valgte midler vil kunne blive ændret jf. den generelle udvikling og markedsmekanis-
mer.  
 

Spildevand til afledning 
Sanitært spildevand fra driftsbygning og beboelse afledes til minirenseanlæg og derfra 
videre til dræn. Tilladelse til dette foreligger. 
 
Afløbsforholdene fremgår af bilag 1.4.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at spildevand fra ejendommen håndteres korrekt og ikke 
giver anledning til unødig påvirkning af det omgivende miljø. Bortledning af tagvand og 
spildevand skal foregå efter Aabenraa Kommunes regulativer. Al spildevand, som kan 
indeholde næringsstoffer fra husdyrgødning eller foder opsamles i gyllebeholderne og 
udspredes sammen med husdyrgødningen på ejendommens arealer samt på aftalearea-
ler. Tagvand fra eksisterende bygninger afledes til dræn. Sanitært spildevand fra bad og 
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toilet i driftsbygning undergår rensning i minirenseanlæg førend det ledes til dræn. Der 
foreligger separat tilladelse til dette.  
Overfladevand fra befæstet areal mellem bygnngerne ledes ligeledes til dræn. For at sik-
re at spildevand fra møddingsplads ikke ledes til risten for afledning af dette overflade-
vand er der stillet vilkår om kant eller lignende anordning, som sikrer at spildevandet 
ikke kan løbe til rist for afledning af overfladevandet.  
 

5.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Sprøjtearbejdet udføres fra virksomheden. Oplagring af sprøjtemidler sker i giftrum pla-
ceret i det forhenværende tankrum ved gårdspladsen. Vask og påfyldning af sprøjte sker 
på vaskeplads. Sprøjteudstyr fyldes fra hanen og sker uden at der er forbindelse mellem 
tankens indhold og vandslangen. 
 
Svovlsyren bliver opbevaret i en tank på 11 m3 svarende til ca. 18.000 kg svovlsyre. 
 
Tabel 9 Sprøjtemidler, kemikalier og medicin 

Type Opbevaringssted 
Mængder 
pr. år 

Oplagret 
mængde 

Bekæmpelsesmidler 
Forhenværende 
tankrum ved gårds-
plads 

500 l 200l 

Kunstgødning Nyt maskinhus Ca 30 t 30 t 
Smøreolie Gammelt maskinhus 150 l 300 l 

Medicin 
Teknikrum ved eksi-
sterende sengestald 

5 l 500 ml 

Kemikali-
er(rengøring) 

Fordelt ved malkero-
botterne 4.000 l 2.500 l 

Svovlsyre 
Syretank syd for ko-
stald 65.000 kg 18.000 kg 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering og opbevaring af smøreolie, kemikalier og 
medicin sker således, at der ikke er fare for forurening i forbindelse hermed. Det er dog 
en forudsætning, at bunden i maskinhuset er udført af et for olie vanskeligt gennem-
trængeligt materiale, og at evt. spild opsuges straks. Svovlsyren opbevares i beholder, 
som er godkendt hertil. Beholderen er opstillet på fast underlag, og der forefindes de 
krævede nødforanstaltninger (bruser etc).  

Påfyldning af bekæmpelsesmidler sker på vaske -/påfyldepladsen ved den mindste gylle-
beholder med afløb til gyllebeholder. Vask af marksprøjten sker ligeledes her. Det vurde-
res at det dermed sikres at der ikke opstår risiko for punktkildeforurening med pesticider 
på ejendommen. Vask af øvrige maskiner skal ligeledes ske på vaske -/påfyldepladsen.  

Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler må ikke ske ved direkte op-
sugning fra søer, vandløb eller brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb til 
dræn eller vandløb. Hane hvorfra der fyldes skal være forsynet med kontraventil, således 
at der ikke kan ske tilbagesugning (jfr. bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter 
til udbringning af bekæmpelsesmidler).  

5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
Mængder er skønnede 
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Maskiner serviceres som oftest på værksted eller på ejendommen af servicemontør. 
Spildolie, olie og brændstoffiltre samt blyakkumulatorer tages i så fald med retur til 
værksted.  
Døde dyr lægges på betonareal ved gammel maskinhus. Nærmeste nabobeboelse ligger i 
en afstand af ca. 500 m. Pladsen er ikke synlig fra offentlig vej. Døde dyr afhentes af 
Daka. Tilmelding til DAKA sker straks og DAKA afhenter snarest muligt på hverdage. 
 
Tabel 10 Affald 

Affaldstype 
Opbevarings-

sted 
Transpor-

tør 
Modtageanlæg Mængder 

EAK-
kode 

ISAG-
kode 

Olie- og kemika-
lieaffald: 

      

Spildolie 
Lade / maskin-
hus 

Dansk Olie-
genbrug - 150  13.02.08 06.01 

Olie- og brænd-
stoffiltre 

Lade / maskin-
hus Ejer Containerplads 7  16.01.07 06.05 

Blyakkumulatorer 
Lade / maskin-
hus 

Smed tager 
med tilbage 
til eget 
værksted og 
bortskaffer 

Smed 3  16.06.01 05.99 

Lysstofrør og 
elsparepærer - Elektriker - 50  20.01.21 79.00 

Rester af bekæm-
pelsesmidler - - - 0 20.01.19 05.12 

Medicinrester Forrum Dyrlæge - 0,1  18.02.08 05.13 

Kanyler i særlig 
beholder 

Forrum Dyrlæge / 
Apotek 

- 0,5  18.02.02 66.00 

Fast affald:       

Tom emballage 
(papir/pap) Affaldscontainer Meldgaard - 100  15.01.01 50.00 

Tom emballage 
(plast) 

Affaldscontainer Meldgaard - 100                  15.01.02 52.00 

Overdæknings-
plast + tomme 
sække af plast 

Affaldscontainer Meldgaard - 1500 15.01.02 52.00 

Jern og metal Udenfor Jernhandler - 1000 kg 02.01.10 56.20 

Tomme olietrom-
ler og olietanke 

Lade Olieleveran-
dør 

- 1 stk. 15 01 04  

Diverse brændbart Affaldscontainer Meldgaard - 100 Afhængig 
af indhold 

19.00 

Tomme medicin-
glas Forrum Ejer Apotek 10 15..01.07 51.00 

Døde dyr 
Ved ældste gyl-
lebeholder 

Daka Daka 35 stk. 02.01.02 66.00 

 

Vurdering 
Det fremgår af ovenstående skema hvorledes de enkelte affaldsfraktioner håndteres på 
ejendommen. En stor mængde af affaldet fra ejendommen opsamles i containere og 
transporteres af firmaet Meldgaard. Aabenraa Kommune vurderer at affaldshåndteringen 
på ejendommen sker i overensstemmelse med Kommunens affaldsdirektiv. For hurtig 
afhentning af døde dyr er det vigtigt at disse tilmeldes til DAKA samme dag som dyrene 
er døde.  
 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
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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. 
 
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. 

5.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
I henhold til BREF er det BAT, at planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom leve-
ring af materialer og fjernelse af produkter og spild. Aabenraa Kommune vurderer, at 
fjernelse af affald er BAT. 
 
Vurdering 
Håndteringen af affaldet på Bredbjergvej 2, 6200 Aabenraa, som sker i overensstemmel-
se med kommunens affaldsdirektiv, bygger på sortering af affaldet, således at mest mu-
ligt kan genanvendes, og den resterende del forbrændes, vurderes at opfylde kravene til 
BAT for affaldshåndtering. Kun begrænsede mængder deponeres.  
 

5.10 Olie 
Redegørelse 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e), samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 
Da stuehuset opvarmes med varmegenvinding fra mælkekølingen og der ikke anvendes 
varme i produktionen forefindes der ikke tank til fyringsolie på ejendommen. Der er to 
tanke på ejendommen til dieselolie. En tank er placeret i det gamle maskinhus og desu-
den er der for nylig opstillet en ekstra tank i det nye maskinhus. Tankene er placeret på 
støbt bund uigennemtrængelig for olieprodukter og uden afløb.  
 
Tabel 11 Olietanke 

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til 
dieselolie 

aktiv 
I gammel 
maskinhus 

5.900 l 2006 164 013 5023 

Olietank til 
diesel7 aktiv 

I nyt ma-
skinhus 1.200 l 1992 33915-01  

Placeringen af bedriftens olietanke fremgår af bilag 1.3 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af diesel på ejendommen sker således at 
der ikke er risiko for forurening af det omgivende miljø på ejendommen.  
 
                                                 
7 Denne tank er ikke indtegnet på bilag, da den først er blevet opsat for nylig. Tanken er placeret lige indenfor 
porten mod syd. Dvs i maskinhusets sydøstlige hjørne.  
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5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
 
Anlæg og arbejdsgange er tilrettelagt med henblik på at minimere risiko for uheld og 
udslip af gylle og kemikalier.  
 
Kemikalier opbevares på ejendommen i skab i aflåst rum ved gårdsplads.  
 
Der opbevares savsmuld eller kattegrus i nærheden af olieopbevaring til at opsuge et 
eventuelt mindre spild med det samme. 
 
Gyllebeholdere er tilmeldt beholderkontrol, og kontrolleres da for utætheder eller skader. 
Eventuelle fejl og mangler udbedres løbende. Hvis der meget mod forventning skulle ske 
brud på en beholder, vil gyllen sive ud og fordele sig omkring beholderen.  
 
Der er ingen afløb i nærheden af gylletankene, det tjekkes om der er plads i gylletankene 
før der pumpes, og der kan ikke ske overløb fra fortank, idet fortankens øverste kant er 
højere end gyllekummerne i stalden. Fra gyllebeholdere er der ca. 550 m til nærmeste 
vandløb. Hvis beholdere mod forventning springer læk, vil gyllen samle sig i lavning på 
mark øst for ejendommen, men vil ikke nå til vandløb. 
 
Der anvendes gyllevogn med læssekran, som sikrer, at der ikke sker spild i forbindelse 
med fyldning af gyllevogn. 
 
Terrænet er overvejende fladt. Det vil sige, at der kun er lille risiko for at vælte med gyl-
levogn. 
 
Det kan selvfølgelig ikke garanteres, at der ikke kan ske uheld, såsom en gyllevogn væl-
ter, eller der kommer skybrud efter gylleudbringning. I det der anvendes sædskifte som 
opfylder kravene til anvendelse af 2,3 DE/ha vil hovedparten af husdyrgødningen skulle 
nedfældes fra 1. jan 2011. Generelt køres der hensigtsmæssigt, og vejret vurderes før 
udbringning, så sandsynligheden for disse uheld er meget små. Hvis en gyllevogn vælter 
– eller en gyllebeholder sprænger – vil opsamling af gylle øjeblikkeligt blive iværksat og 
beredskabet tilkaldt. 
 
Olietanke til diesel står i hhv. det gl. maskinhus og det nye maskinhus begge på beton-
gulv uden afløb. 
 
Ved pumpning af gylle fra stald til beholder aktiveres kontakt i staldene. Det tjekkes lø-
bende, om der er plads i de enkelte beholdere. Der sker ingen automatisk pumpning.   
 
Gyllebeholdere har omfangsdræn, som bl.a. inspiceres i forbindelse med tømning af be-
holderen. Også ny beholder vil blive forsynet med omfangsdræn. 
 
Omfangsdrænenes primære formål er at tjekke grundvandstanden, så beholderen ikke 
tømmes i niveau under grundvandsstand, idet tømning under grundvandsstand vil kunne 
forårsage brud på gyllebeholderens bundplade og dermed utæthed.  
 
Sandsynligheden for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med påfyldning og brug af 
olie forventes at være meget lille. 
 
Strømsvigt 
Der kan ligeledes ske strømforstyrrelser/svigt. Der forefindes stik til tilkobling af nød-
strømsanlæg, som nabo ejer og som kan lånes ved behov. Derved opstår der ikke risici 
for at gyllepumpen ikke kan igangsættes og kanaler ikke kan tømmes, og at samme situ-
ation gør sig gældende ved at køerne ikke kan malkes. Det er ligeledes muligt at tilkalde 
maskinstation, for tømning af kanaler 
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Vand 
I den daglige drift kan der være risiko for at vandrør sprænger og ved sådanne uheld 
afbrydes vandforsyningen på hovedhanen. For at undgå frostsprængning af vandrør, er 
der etableret cirkulation på vandrørene i staldene.  
 
Olie 
Olietanke til diesel står i hhv. det gl. og det nye maskinhus på betongulv. Tankene er 
forsynet med alarm ved fuld tank. 
 
Sandsynligheden for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med påfyldning og brug af 
olie, forventes at være meget lille. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering af gyllen med omladning fra gyllebeholder til 
gyllevogn med læssekran sikrer at der ikke opstår spild i forbindelse med omladning. 
Pumpning af gylle fra kanaler/forbeholder til gylletank kan ikke ske utilsigtet af uved-
kommende, da kontakt til pumpe er placeret i stalden. Der forefindes ikke stationær 
pumpe ved gyllebeholderne. Dette mindsker ligeledes risikoen for uheld med gylle.  
Pesticider opbevares i aflåst, og påfyldning af marksprøjte og efterfølgende rengøring 
sker på vaskeplads med afløb til gyllebeholder. Der forefindes adgang til nødstrømsan-
læg, som ejes sammen med nabo,  således at køerne til hver en tid kan blive malket og 
der er mulighed for pumpning af gyllen ved fyldte gyllekanaler og/eller forbeholder.  
Gyllebeholdere efterses ved den 10 årige beholderkontrol og efterses endvidere for synli-
ge skader hvert år ved tømning. Kommunen vurderer at risikoen for brud på gyllebehol-
dere er minimal og i værste fald vil gyllen ikke kunne løbe direkte til hverken vandløb 
eller søer grundet terrænets hældning og afstand til disse. 
Samlet set vurderer Aabenraa Kommune at der på ejendommen er taget de nødvendige 
hensyn til at forebygge uheld og til at tage hånd om evt. uheld, såfremt de skulle opstå, 
idet der stilles vilkår om udarbejdelse en beredskabsplan for ejendommen. Det er drifts-
herrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabsplanen. 

 
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. 
 

5.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
I henhold til EU´s BREF direktiv er det BAT at forebygge uheld og at have nødprocedure i 
tilfælde af uheld.  
 
Vurdering 
Håndteringen af husdyrgødningen på ejendommen og anvendelse af vaskeplads mind-
sker risikoen for uheld. Med udarbejdelse af beredskabsplanen sikres det, at ejendom-
men har en procedure for håndtering af uforudsete hændelser, som kan medføre forure-
ning af det omgivende miljø. Det vurderes dermed at ejendommen lever op til BAT i for-
hold til driftsforstyrrelser. 
 

6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
I henhold til normtal medfører den ønskede produktion følgende mængder husdyrgød-
ning på årsbasis: 
 
Tabel 12: Gødningsproduktion fordelt på etaper og nudrift. 
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Gødningstype 
Produceret 
mængde i etape 
1 

Produceret 
mængde i etape 
2 

Produceret 
mængde i etape 
3 

Produceret 
mængde ved 
nudrift 

Gylle 9.526 m3 10.382 m3 12.717 m3 4.008 m3 
Dybstrøelse 228 t 250 t 200 t 87 t 
Kompost 307 t 553 t 569 t 154 t 
 Mængder og typer af husdyrgødning fremgår af kapacitetsberegningen bilag 1.10 
Den angivne mængde dybstrøelse er fra småkalvene og tyrekalvene. Dette lægges på 
dybstrøelseplads. Mængden af kompost er fra dybstrøelsesafdelinger til større dyr såsom 
køerne. Denne mængde henligger i stalden i minimum 3 mdr. inden den udmuges og vil 
derfor være kompostlignende. Denne del udbringes oftest direkte på marken og vil kun 
undtagelsesvis blive opbevaret i markstak. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at de angivne mængder af husdyrgødning svarer til nor-
men.  
 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Den flydende husdyrgødning (gyllen) opbevares i to eksisterende gyllebeholdere på ejen-
dommen samt i gyllebeholder på ejendommen Brydekær 6, som også ejes af ansøger. I 
forbindelse med sidste etape og opførelse af ny stald etableres yderligere en gyllebehol-
der på ejendommen med en kapacitet på 5.500 m3. Gyllebeholderen fra 1995 er sidst 
kontrolleret i 2006. Den nyeste beholder er fra 2008 og er således ikke kontrolleret end-
nu ved 10 årig beholderkontrol. Beholderen på Brydekær er fra 1990 og er kontrolleret i 
2001. Beholderne anvendes udelukkende til opbevaring af gylle fra ejendommen samt til 
spildevand, vaskevand mv fra ejendommen.  
Gyllen pumpes via fortank til gyllebeholderne. Der etableres omkoblebrønd i forbindelse 
med tanken fra 2014 og den nye tank fra 2008. 
Gyllen på ejendommen forsures med et forsuringsanlæg fra Infarm. Det betyder, at det 
er forsuret gylle, som opbevares på ejendommen. Forsuret gylle danner ikke naturligt 
flydelag. Flydelaget sikres med at tilføre snittet halm.  Da gyllen i gylletankene er forsu-
ret sker der minimal ammoniakfordampning fra lagrene af husdyrgødning. 
 
Tabel 13 Opbevaringskapacitet 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-
anlæg 

Fabrikat 
Opført 
år 

Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Gyllebeholder 
(1995) 

2.040   1995 
Nej  

(flydelag) 
24 14 

Gyllebeholder 
(2008) 

5.500   2008 
Nej  

(flydelag) 
64 39 

Gyllebeholder 
(Brydekær 6) 1.065   1990 

Nej  

(flydelag) 
12 8 

Gyllebeholder 
(ny) 5.500   2014 

Nej  

(flydelag) 
0 39 

Forbeholder og 
omrørerbrønde 

100       

Eksisterende ka- 550 +       
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naler i kostalde 1.500 

Eksisterende ka-
naler i stald ved 

foderlade 
444   

 
   

Kanaler i ny stald 1.500       

I alt 18.199     100 100 

Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.10. 
 
I etape 1 og 2 vil der være en opbevaringskapacitet som er 7.000 m3 mindre idet den 
nye gyllebeholder først etableres ved etape 3. Kapaciteten i gyllekanaler i ny stald vil 
ligeledes heller ikke være tilgængelig i etape 1 og 2. Dvs. at kapaciteten i etape 1 og 2 
vil være 11.199 m3. 
 
Gyllemængden i etape 2 er beregnet til 10.382 m3. Dertil kommer 2.591 m3 spildevand 
mv. (jvn. afsnit 5.7). Dvs. der er behov for opbevaring af i alt 12.973 m3 på årsbasis. 
Med en opbevaringskapacitet på 11.199 m3 inklusiv kapacitet i gyllekanalerne vil der væ-
re kapacitet til godt 10 mdr. produktion.  Gyllemængden er i etape 1 mindre end i etape 
2 grundet færre dyr. Derfor er der også tilstrækkelig kapacitet i etape 1.  
 
Ved fuld produktion i etape 3 vil der ifølge beregningerne blive en gyllemængde på 
12.717 m3. Dertil kommer ligeledes 2.591 m3 spildevand mv. (jvn. afsnit 5.7). Dvs at 
der i alt vil skulle opbevares 15.308 m3 på årsbasis. Dvs at opbevaringskapaciteten er 
større end 14 mdr. efter etablering af ny gyllebeholder og ny kostald.  
 
Vurdering 
Med etablering af yderligere gyllebeholder på 5.500 m3 er der rigelig kapacitet på Bred-
bjerg selv om kapaciteten i gyllekanalerne ikke medregnes. Ved omrøring af gyllen vil 
der kunne ske tab af kvælstof i form af ammoniakfordampning samt lugtemission. Am-
moniaktabet vurderes som værende beskeden, da der er tale om forsuret gylle. Der vil 
dog altid opstå lugtgener ved omrøring af gyllen og der stilles derfor vilkår om, at der 
kun må omrøres i forbindelse med udbringningen.  
 

6.2.2 BAT opbevaring af husdyrgødning 

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

hver tømning)/fast overdækning i form af telt. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af gyllen i gyllebeholdere på ejendommen 
samt sikring af flydelaget med snittet halm opfylder betingelserne for anvendelse af BAT 
sammen med det stillede vilkår 45 for så vidt angår opbevaring af den flydende husdyr-
gødning på ejendommen. Ifølge BREF er det BAT at opbevare gyllen i stabile beholdere, 
der tåler termisk, mekanisk og kemisk påvirkning. Beholdere skal tømmes regelmæssigt, 
således at de kan kontrolleres for synlige skader, hvilket også sker. Derudover kontrolle-
res beholderne ved 10 årige beholderkontroller. 
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6.3 Drift af gylleforsuringsanlæg 
Redegørelse 
Der er installeret et gylleforsuringsanlæg på ejendommen fra Infarm. Anlægget kan iføl-
ge miljøstyrelsens BATblad reducere ammoniakfordampningen med 50% i forhold til re-
ferencesystemet som er sengebåsestald med spaltegulv og ringkanal. Anlægget virker 
ved at sænke pH i gyllen ved tilsætning af svovlsyre. Tilsætningen sker automatisk ud fra 
måling af pH i gyllen, således at gyllen pH altid vil være omkring 6.  
 
Anlægget til forsuring af kvæggylle består af en syrebeholder, dosseringspumpe, omrører 
med belufter, kompressor, diverse følere og en PC styring. Syretilsætningen, beluftning 
og pH-måling af gyllen foregår i omrøregraven på siden af stalden. PC styringen opstilles 
i staldkontoret. Når anlægget er i drift og indkørt, overvåges gylleniveauet i ringkanalen 
af styringen som automatisk pumper til lagertanken. Lagertanken er ligeledes overvåget 
af styringen for at undgå overløb. 
 
Forbrug af svovlsyre. Der tilsættes 4-6 kg koncentreret svovlsyre pr. 1 ton gylle. 
Svovlsyren bliver opbevaret i en tank på 11 m3 svarende til ca. 18.000 kg svovlsyre. 
 
Da der på ejendommen produceres ca. 12.717 m3 tons gylle vil det svare til ca. 65.000 
kg svovlsyre på årsbasis. Da svovlsyretanken ikke tømmes helt, vil det i praksis svare til 
ca. 4 transporter med svovlsyre til ejendommen på årsbasis. 
 
Management 
I forbindelse med forsuringen bliver gyllen mere tyndtflydende, dette bevirker at pump-
ning fra gyllekanal til lagertank samt håndtering i forbindelse med udbringning bliver let-
tere. 
 
Der bruges i gennemsnit ca. ½ time om ugen til pasning og eftersyn af anlægget ved 
normaldrift. Det er bl.a. tid brugt til at afhjælpe alarmer, tilse anlægget og bestille svovl-
syre. Endvidere foretages der en kontrol af pH samt restlager af svovlsyre. Det sker ved 
en aflæsning på anlæggets styreskærm. Forsuringsanlægget medfører i de fleste tilfælde 
en besparelse i arbejdstid, idet pumpning til lagertank sker automatisk.  

 
En lavere ammoniakfordampning i stalden kan ligeledes forbedre arbejdsmiljøet inde i 
stalden for landmanden samt øge dyrevelfærden. 

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

 
Flydelag på gyllebeholderne 
Selvom fordampningen er minimal fra forsuret gylle er der stadig krav om flydelag.   
 
Redegørelse for mulige uheld 
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Ved udslip af svovlsyre vil der ske en fordampning af væsken med svovl som den tilba-
geværende komponent. Udslip af svovlsyre kan udgøre en risiko for mennesker, og kan 
ligeledes udgøre en risiko for såvel maskiner og inventar som natur og miljø. Det er der-
for vigtigt at svovlsyren håndteres forsvarligt, og at risikoen for utilsigtet udslip minime-
res. Syretanken opfylder kravene til opbevaring, bl.a. ved at være dobbeltskroget. End-
videre sker placeringen på betonfundament. Infarm-forhandleren udleverer dog ved op-
sætning af anlægget en skriftlig sikkerhedsinstruks. Derudover er der en mundtlig gen-
nemgang af sikkerhedsforanstaltninger, som foretages af montøren som opsætter an-
lægget. 
 
Der er endvidere påtænkt mulige tiltag, som kan minimere risikoen for udslip, herunder 
etablering af kørestolper omkring syretanken til sikring imod påkørsel, samt etablering af 
nødkald ved syretanken, så chaufføren af lastbilen kan tilkalde hjælp ved udslip af syre. 
Derudover er der opstillet en bruser til afværgelse af personskader ved evt. uheld med 
syren. 
 
Det er driftsherre, der skal udarbejde en plan for implementering og uddannelse af med-
arbejdere senest ved ibrugtagning af gylleforsuringsanlægget.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at anvendelse af forsuringsanlægget som foreskrevet vil 
betyde at ammoniakfordampningen vil kunne reduceres med 50%. Der vil endvidere op-
nås en reduktion i ammoniakemissionen fra gyllebeholderne, idet gyllen i gyllebeholderne 
også vil være forsuret og bevare den lave pH værdi over tid. 
Der er i forhold til udvaskningsberegningerne taget højde for det øgede indhold af N i 
gyllen. 
 

6.4 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
Redegørelse 
Mængden af henholdsvis dybstrøelse og kompost (dybstrøelse der har henligget i stalden 
i mindst 3 mdr) fremgår af tabel 12 afsnit 6.1. Forholdet mellem m3 og tons er 1 tons = 
1,7 m3. Dvs at dybstrøelses/kompostmængden i t er henholdsvis 200 t og 569 t. Mød-
dingpladsen tømmes ca. 2 gange om året. Gødning fra de helt små kalve tilføres dagligt 
til møddingplads sammen med foderrester. 
 
Tabel 14 Opbevaringskapacitet 

Anlæg 
Kapaci-
tet  

Afløb til 
Opførel-
sesår 

Over-
dækning 

%     
før 

% 
efter 

Møddingsplads  135 m2  gyllebeholder  nej8 36 26 

Markstak  967   ja 649 74 

I alt 1307    100 100 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af dybstrøelsen fra bokse og afdelinger, 
hvor der sker hyppig tømning, på møddingspladsen sikrer, at dette kan ske uden risiko 
for forurening af miljøet med næringsstoffer. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen vil 
kompostlignende dybstrøelse kunne opbevares i markstak. Dette bør dog kun undtagel-
sesvis ske, idet det normalt med udmugning 2-3 gange årligt er muligt at gøre det på 
tidspunkter, hvor det er muligt at udbringe dybstrøelsen direkte på marken.  
Møddingspladsen har et areal på 135 m2. Mængden der er behov for at henlægge på 
møddingspladsen er opgjort til 340 m3 (200 t svarende til 340 m3). Det betyder, at 
                                                 
8 Daglig tilførsel 
9 Det er kun undtagelsesvis at komposten vil blive lagt i markstak. I reglen vil dette blive udbragt direkte på 
marken uden forudgående oplag. 
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dybstrøelsen i gennemsnit vil skulle stakkes op i 2,5 m højde for at kunne rumme al den 
dybstrøelse, der bliver produceret på årsbasis. Da det vil være muligt at køre dybstrøel-
sen ud af flere gange vil der normalt ikke være behov for at kunne opbevare et helt års 
produktion. Skulle det blive tilfældet, vil det også være muligt at opstakke i 2,5 m. 
Dybstrøelse som har henligget i stalden i mindst 3 mdr. vil være tilstrækkelig komposte-
ret til at kunne oplagres i markstak. Dog vil denne del af dybstrøelsen (benævnt kom-
post) normalt blive kørt direkte ud til udspredning på harmoniarealet. 
Kapaciteten til opbevaring af dybstrøelsen vurderes derfor som værende tilstrækkelig.   
 

6.5 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der forekommer og anvendes ikke anden organisk gødning på ejendommen. 
 

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.  
 
Der er støbt fyldeplads ved tank på 2000 m3.  
Ved ny beholder fra 2008 og ansøgt beholder forventes der ikke etableret påfyldeplads, 
da anvendelse af læssekran forhindrer spild ved påfyldning af gyllevogn. Ansøgers bror 
ejer gyllevogn med læssekran som anvendes ved udbringning. 
 
Det er virksomheden selv, der står for udbringningen af gylle, dybstrøelse og pladsvand. 
Gyllen køres ud med 25 m³ gyllevogn med slæbeslanger. Der vil forekomme ammoniak-
fordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhænger 
af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Da gyllen køres ud på veletable-
rede afgrøder, minimeres ammoniakfordampning og lugtgenerne pga. mindre fordamp-
ning og hurtigere optagelse i planterne. 
 
Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal. Der er 
ingen stærkt hældende arealer og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløbe-
ne. 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, 
således fordampningen af ammoniak reduceres mest mulig og udnyttelsen af nærings-
stoffer er størst mulig. Ligeledes vil stigende afgrødepriser flytte afgrødernes økonomisk 
optimale kvælstofniveau højere op, og dermed kræve bedre udnyttelse af husdyrgødning 
på bedriftens arealer. 
 
Indtil godkendelsen er udnyttet og i det omfang det er muligt i forhold til gødningsregn-
skabet, ønskes der mulighed for at fylde op med husdyrgødning udefra. 
 

6.6.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og udbringningsteknik så må BAT indenfor kvægbrug kunne sam-
menlignes med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT for udbringningsteknik 
er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører inten-
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siv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En del af disse tiltag er 
dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendel-
se af gødning og om plantedække, hvorfor det er et lovkrav at følge dem. Fx: 
  
regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder på 
weekend- og helligdage),  
udbringningsmetoder (fx ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle),  
krav om nedfældning på visse arealer tæt på sårbar natur, 
krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i planter,  
krav om nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 timer,  
krav om maksimale mængder husdyrgødning pr. ha,  
krav til efterafgrøder 
 
Disse tiltag er dækket af Husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jord-
brugets anvendelse af gødning og om plantedække (regler for udbringningstidspunkter 
(forbud mod udbringning 200 m fra byområder på weekend- og helligdage), udbring-
ningsmetoder (f.eks. ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle), krav om nedfældning på 
visse arealer tæt på sårbar natur, krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i 
planter, krav om nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 
timer, krav om maksimale mængder husdyrgødning pr. ha, krav til efterafgrøder), hvor-
for det er et lovkrav at følge dem.  
 

Fra 1. jan 2011 skærpes kravet til nedfældning på sort jord og græsarealer til at omfatte 
alle arealer mod nu kun arealer tæt på sårbar natur.  
 
Det vurderes at husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser og reglerne for gød-
ningsplanlægning sikrer, at husdyrgødningen udbringes i overensstemmelse med BAT.  
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 
Redegørelse 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbruget omfattet af husdyrbrugslovens § 12 er 
fastlagt i husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkeltbe-
boelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstand 
er større end den faktiske afstand, skal der gives 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. 
 
Der kan forekomme lugt fra staldanlægget, fra ensilage samt ved håndtering af husdyr-
gødningen. Der skelnes mellem vedvarende lugtkilder og periodiske lugtkilder.  
 
Anlæg  
Da dyrene er på stald hele året og der er tale om kontinuerlig produktion vil lugtemissio-
nen fra staldanlægget alt andet lige være ens hen over året. 
 
Lugtens udbredelse i nærområdet afhænger bl.a. af antal og typer af husdyr samt den 
geografiske placering. Disse faktorer indgår i lugtberegningen. 
Lugtemissionen fra staldanlægget beregnes ud fra antal kg dyr på stald.  
For den ansøgte produktion på Bredbjergvej 2 er lugtemissionen beregnet til 15.920 
LE/sec (gammel lugtemissionsmodel) og 67.660 OUe/sec (ny lugtemissionsmodel). 
Konsekvensafstanden for lugt beregnes ud fra formlen 1,6(RC50)0,6, hvor RC50 er 
lugtemissionen i LE/sec. Konsekvensafstanden for lugt beregnes således til 531,24 m.  
 
Indenfor denne afstand af produktionsanlægget på Bredbjergvej 2 findes følgende adres-
ser: Bredbjergvej 1, der ejes af ansøger, Bovrup storegade 1A samt 1B og Skovbøl-
gaardvej 7.  Lugtgeneafstanden til byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse samt 
enkeltbeboelse er beregnet i såvel den gamle lugtmodel, den såkaldte FMK-model samt 
med den nye lugtmodel. Den model, som giver den længste geneafstand, anvendes i 
forhold til vurdering af lugtgener og er den værdi, som er angivet i nedenstående tabel.  
Nærmeste samlede bebyggelse fra Bredbjergvej 2 er bebyggelsen ved Bovrup ca 500 m 
øst for ejendommen. Nærmeste byzone er ligeledes ved Bovrup. Nærmeste sommerhus-
område Skarrev er ca. 7,5 km væk fra ejendommen. Der er således heller ikke nogen 
problemer i forhold til geneafstanden til byzone/sommerhusområde.  
Nærmeste enkeltbeboelse uden landbrugspligt og som ikke ejes af ansøger er Bovrup 
Storegade 1B. Der er ca. 440 m fra nærmeste stald til beboelsen på denne ejendom. 
Denne ejendom udgør endvidere nærmeste samlede bebyggelse 
 
Tabel 15 Lugtgeneafstande og konsekvensområde 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav* 

Enkeltbeboelse uden 
landbrugspligt, som 
ikke ejes af ansøger 

478 m 
Vægtet gennemsnitsafstand til 

Bovrup Storegade 1B 126,17 m 

Samlet bebyggelse i 
landzone 

478 m 
Vægtet gennemsnitsafstand til 

Bovrup Storegade 1B 
409,01 m 

Byzone 653 m 
Vægtet gennemsnitsafstand til 

Byzone ved Bovrup 591,71 m 
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Sommerhusområde > 7,5 km Sommerhusområde ved Skarrev 591,71 m 

* Afstandskravet er opgivet som de beregnede geneafstande. Der skal gøres opmærksom på, at 
afstanden måles fra et beregnet midtpunkt til beboelsesbygningen ved enkelt beboelse og samlet 
bebyggelse og til zonegrænse ved sommerhus- og byzoneområde. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt. 
 
Kumulation 
Anlægget er beliggende længere væk end 300 m til samlet bebyggelse og byzone, samt 
længere væk end 100 m til den nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt og som ikke 
ejes af ansøger. Der er således ingen kumulation med andre ejendomme med et husdyr-
hold større end 75 dyreenheder. 
 
Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vur-
deres at være væsentlige større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurde-
ringen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres 
projekt for afhandlende foranstaltninger. Evt. udgifter hertil afholdes af husdyrbruget. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
 
Gylleudbringningen koncentreres omkring få dage i en kortere periode og gyllebeholdere 
oprøres kun i forbindelse med udbringning, hvilket er medvirkende til at begrænse lugt-
generne ved udbringning af husdyrgødningen. Da flydelagt kun brydes i forbindelse med 
udbringning af gyllen, vurderes det, at der ikke er behov for at kræve fast overdækning 
af gyllebeholderne for at reducere lugtemissionen fra gyllebeholderne. Jvn. vilkår 45. 
Dybstrøelsen omlagres kun i begrænset omfang, idet størstedelen af dybstrøelsen køres 
direkte ud fra stalden til markerne. Dog vil op til 26% kunne oplagres på møddingsplads, 
idet denne del stammer fra kalvehytter og andre staldafsnit som udmuges hyppigt, hvor-
for det ikke er muligt at udbringe det direkte til udbringningsarealerne. 

Der skal tages mest muligt hensyn til omkringboende ved udbringning af gylle. Det kan 
ske ved, at ansøger giver besked til boliger, der ligger umiddelbart opad et udbringnings-
areal 2 dage inden udbringning. Alternativt kan ansøger aftale med omkringboende, at 
de kontakter ansøger, hvis det for dem vil være belastende, hvis der køres gylle ud 
p.gr.a. højtidligheder, fester etc. 

 
Markstakke af ensilage og kompost  
Lugtgener fra ensilage og kompost forekommer primært i forbindelse med ilægningen og 
udtagning fra lageret.  
Ensilagen opbevares i tæt tilknytning til ejendommens staldanlæg. Evt. fordærvet ensila-
ge skal overdækkes for at mindske lugtemissionen derfra. Der vil kun undtagelsesvis 
forekomme opbevaring af kompost i markstak, idet det forventes at al kompost vil blive 
udbragt direkte. Såfremt der vil blive behov for opbevaring i markstak, vil markstakken 
blive overdækket umiddelbart efter udlægning.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at selv om lugtgenerne i forbindelse med den ansøgte ud-
videlse/ændring på Bredbjerg ifølge beregningerne øges for enkeltbeboelse fra 71 m i 
nudrift til 126 m i ansøgt vil det ikke medføre uacceptable lugtgener for nærmeste en-
keltbeboelse, da denne er beliggende mere end 350 m væk fra ejendommen. I forhold til 
byzone øges lugtgeneafstanden fra 180 m i nudrift til 592 m i ansøgt drift, hvorved den 
faktiske afstand til kommende byzone kun vil være ca. 60 m større. Da naturlig ventilati-
on af staldene bevirker en diffus ventilation, hvor den udledte staldlugt fortyndes og gi-
ver anledning til færre lugtgener vurderes det alligevel ikke at ville betyde yderligere ge-
ner i form af lugt for beboere i Bovrup. 
Det vurderes, at ansøger minimerer lugtgenerne mest muligt ved at holde rent i og om-
kring ejendommen således, at der f.eks. ikke henligger fordærvede ensilagerester etc. 
Der er stillet vilkår i forhold til håndtering af ensilagerester mv. se vilkår 21.  
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Gyllebeholderne er placeret i en afstand af minimum 450 m til nærmeste beboelse (Bov-
rup Storegade 1B), som ikke ejes af ansøger. Indenfor 300 m af nærmeste gyllebeholder 
er der ingen beboelser.  
 

7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Fluegener 
Ansøger vurderer, at der ikke er store problemer med fluer på ejendommen. Der anven-
des larvemiddel fra Mortalin, som primært strøs ud i dybstrøelsen i foråret og om som-
meren. Desuden hænges der limstrimler op ved kalvene, hvis der undtagelsesvist er be-
hov for det. 
Fluebekæmpelse sker i overensstemmelse med Statens Skadedyrslaboratoriums ret-
ningslinier. 
 
Rottebekæmpelse 
Der er heller ikke observeret problemer med rotter. Ejendommen får regelmæssigt besøg 
af kommunens skadedyrsbekæmper.  
 
I øvrigt holdes ejendommen ryddelig, og evt. foderspild m.v. opsamles med det samme, 
så risikoen for tilhold af rotter minimeres 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ansøger ved at have regelmæssig besøg af kommunens 
skabedyrsbekæmper har sikret, at der sker en effektiv bekæmpelse af rotter og andre 
skadedyr.  

Det vurderes, at der foretages effektiv fluebekæmpelse på ejendommen, idet der anven-
des larvebekæmpelsesmidler fra Mortalin og at den sure gylle i øvrigt forhindrer udvikling 
af fluer i gyllen. Da der kun i begrænset omfang opbevares fast staldgødning eller 
dybstrøelse på ejendommen, er der heller ikke risiko for, at sådanne oplag af husdyrgød-
ning vil give anledning til fluegener.  

Det er dog også vigtigt at forebygge mod skadedyr ved i videst mulig omfang at hindre, 
at rotter mv. har let adgang til foder og skjulesteder. For at undgå gener fra rotter, fluer 
mv. er det vigtigt, at foder så vidt muligt opbevares utilgængeligt for rotter, at der hol-
des rent i og omkring staldanlæg, og at der ikke henlægger foderrester mv.  

 

7.3 Transport  
Redegørelse 
 
Tabel 16 Transporter 

Transporter 

Før udvidelse 
 

Efter udvidelse  
 

Antal/ 
år 

Kapacitet pr. 
transport 

Transport-
middel 

Antal/ 
År 

Kapacitet pr. 
transport 

Transport-
middel 

Kraftfoder  32 1-32 tons Lastvogn 50 1-32 tons Lastvogn 
Halm 25 1-24 bigballer Lastvogn 40 1-24 bigballer Lastvogn 

Majs og græs 
100 
(210*) 1-43 m3 traktor 

310 + 
(620*) 1-43 m3 traktor 

Sækkevarer, samt 
bigbags 

12 1-5 tons Lastvogn 12 1-10 tons Lastvogn 

Diesel- og fyringsolie 15 1-6.500 L Lastvogn 17 1-6.500 L Lastvogn 
Afhentning af døde 
dyr 26 1-5 stk. Lastvogn 35 1-5 stk. Lastvogn 

Afhentning af dyr til 
slagtning 

26 1-15 Lastvogn 26 1-15 stk. Lastvogn 

Flytning af kalve 26 - - 26 1-20 stk. Traktor 
Flytning af kælve- 26 - - 26 1-20 stk. Traktor 
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kvier 
Afhentning af tyre-
kalve 

26 1-14 Lastvogn 26 1-14 Lastvogn 

Afhentning af mælk 182 1-18 tons Lastvogn 182 1-33 tons Lastvogn 

Flydende husdyr-
gødning (25 
tons/læs) 

194 25 tons Gyllevogn 

15.308 
m3 / 
25= 
612 læs 

25 tons Gyllevogn 

Dybstrøelse (10 tons 
/læs) 

24 10 tons Traktor 

 769m3 
/ 10 m3 
pr. 
læs= 
77 læs 

10 tons Traktor 

Affald 12 1-400 L Lastvogn 24 1-800 L Lastvogn 
Transporter i alt 726   1.463   

* Kun 1/3 af transporterne med ensilage foregår via offentlig vej. 
 
Antallet af transporter er skønnede.  
 
På nuværende tidspunkt afhentes mælk hver anden dag kl.14. 
  
Majs og græs snittes ude på marken hele døgnet rundt, når det står på. Der køres ca. 
580 læs majs og ca.350 læs græs.  
 
Kørselsruterne er korte, idet bedriftens arealer ligger tæt omkring ejendommen.  
 
Bredbjergvej er meget lidt trafikeret. Frederik Daabeck ejer begge ejendomme på Bred-
bjergvej. De fleste transporter foregår på de mindre veje i og omkring Bovrup, hvor ve-
jene kun er lidt trafikerede. Ca. 12 ha af ejendommens arealer er beliggende ved 
Bojskovvej, og transporterne hertil foregår via Sønderborgvej, som er ret trafikeret. 
Transporter til disse arealer vil ske udenfor myldretiderne. Disse arealer tilhører Frederik 
Daabeck og transporterne hertil er derfor uændrede, i forhold til nudrift. 
 
Umiddelbart ved ejendommen er der en underkørsel under Sønderbordvej, således at 
transport til dele af arealerne nord for Sønderborgvej ikke vil skulle gennem Bovrup og ej 
heller ske ad Sønderborgvej.  
 
Antallet af gylletransporter som går igennem Aabenraa er på ca. 30 transporter. Igen-
nem Bovrup alene vil der blive ca. 145 transporter med gylle, mens der til samdriftsaftale 
med Lorens Peter på Naldtangvej 1 vil være ca. 60 transporter årligt som går igennem 
både Bovrup og Varnæs.  
Antallet af transporter med ensilage vil fordele sig med 45 transporter genen Aabenraa, 
Igennem Bovrup alene vil der blive ca. 145 transporter mens ensilagetransporterne fra 
markerne ved Naldtangvej 1, som går igennem både Bovrup og Varnæs vil være ca. 90. 
 
Øvrige transporter foregår ad hovedfærselsårerne i det omfang det er muligt og dermed 
via Sønderborgvej.  
 
Hvorvidt f.eks fodertransport og afhentning af mælk passerer tætbeboede områder, af-
hænger af den rute, som hhv. foderfirma / chauffør og mejeri vælger. Dette ligger uden-
for ansøgers indflydelse.  
 
Omfanget af kørsel i forbindelse med transport af mælk og dyr, samt levering af diverse 
råvarer, ændres ikke væsentligt i forbindelse med udvidelsen. Der vil i mange tilfælde 
medtages større mængder pr. kørsel. 
 
I nudrift er der 726 transporter om året. Efter udvidelse er der i alt 1.466 transporter, 
inkl. transporter med gylle og dybstrøelse. 
 
Antallet af kørsler med gylle og dybstrøelse øges med ca.  217 %. En del af de anførte 
gylletransporter sker uden at komme på offentlig vej. Antallet af transporter generelt 
øges med ca. 100 %.  
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Størsteparten af transporterne sker indenfor normal arbejdstid (ml. kl. 7 og 18 ), mens 
der i forbindelse med ensilering og udbringning af gylle, vil kunne foregå transporter i 
aftentimerne. 
 
Alt i alt skønnes det, at de ekstra transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener 
for de omkringboende. 
 
Se bilag med anvendte veje til transport af gylle. 
 
Samlet set vil antallet af transporter være mindre ved etape 1 og 2 end i etape 3. Eneste 
undtagelse af transporttype er antal transporter med dybstrøelse / kompost, hvor der i 
etape 2 vil være 4 transporter mere end i etape 3 (se gødningsmængder i tabel 20). 
 
Interne transportveje fremgår af bilag 1.6 og transportvej for gylletransporter vises på 
bilag 1.7 og 1.7a. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyr-
læge, inseminør, ydelseskontrol mv. 
 
Vurdering 
Der sker en stor stigning i antallet af transporter til og fra ejendommen, hvilket er uund-
gåeligt, når besætningen udvides med mere end 3 gange så mange køer. Udvidelsen 
betyder øget behov for tilkørsel af specielt grovfoder og øgede mængder husdyrgødning, 
som skal transporteres til bedriftens udbringningsarealer. Ejendommen ligger ikke i til-
knytning til samlet bebyggelse eller byzone og der er ingen naboer lige ved ejendommen, 
som vil kunne generes af transport i nærområdet til ejendommen. Den øgede mængde 
husdyrgødning og grovfoder vil dog betyde at antallet af transporter gennem Bovrup vil 
øges. Der vil ligeledes ske transport gennem Varnæs og i mindre omfang gennem Aaben-
raa. Gylletransporten sker over relativ få dage om året og transport af grovfoder hjem til 
ejendommen sker ligeledes i løbet af få dage fordelt på 3-4 perioder (2-3 gange græs + 
en gang majs).  
Transporten sker hovedsageligt ad Bredbjergvej og andre mindre veje. Sønderborgvej 
anvendes kun i begrænset omfang i forbindelse med dyrkning af arealerne ved Bojskov-
vej (12 ha) som ejes af ansøger. Trafikken til disse arealer øges ikke. Arealer ved Aaben-
raa er beliggende mere end 10 km fra bedriften. Transporten skal derfor i henhold til 
husdyrgødningsbekendtgørelsen ske med lastbil eller et påhængskøretøj hertil. Under 
transporten skal flydende gødning opbevares i lukkede tanke, og fast gødning skal over-
dækkes. For at mindske generne fra transporten gennem Bovrup opfordres ansøger til 
kun at transportere gylle gennem Bovrup i dagtimerne og vise mest mulig hensyn til om-
kringboende. 
 
Aabenraa Kommune vurderer derfor at selv om transporterne til og fra ejendommen øges 
til ca. det dobbelte vil det ikke medføre gener for de omkringboende samt for trafikken 
på Sønderborgvej.  
 
Pt. hentes mælken hver anden dag og udgør således ca 182 transporter årligt. Det vur-
deres at såfremt mælken fremover vil skulle afhentes hver dag vil det ligge indenfor den-
ne godkendelse. 
 
Desuden forudsættes det, at der ved spild på veje i forbindelse med transport af foder, 
hjemkørsel af grovfoder, husdyrgødning etc. hurtigst muligt iværksættes foranstaltninger 
til oprydning og rengøring.  

 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler.  

7.4 Støj 
Redegørelse 
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Tabel 17: 

Støjkilde Placering Driftstid 

Foderblandingsanlæg Foderlade og plansiloer 
1½ time hver formid-
dag og eftermiddag 

Malkeanlæg (kompressor) I teknikrum ved stald Ca. 3.500 timer pr. år 

Kompressor til mælkekøling Mælketank ved stald 6 timer pr. dag 

Ensilering Plansiloer 
Vækstsæson, kl. 6-18 
(hovedsagelig) 

Transport af husdyrgødning Se kort med kørselsruter 
Vækstsæson, kl.  6-18 
(hovedsagelig) 

Transport af halm Mark og foderlade 
Dagtimerne (hovedsage-
lig) 

Transport af dyr Ved staldene Dagtimerne 

Lastbiler m.v. herunder afhent-
ning af mælk 

Foderrum og staldanlæg Hverdage i dagtimerne 

 

Dyrene fodres 2 gange dagligt, og der blandes ligeledes foder 2 gange dagligt. Håndte-
ring og blanding af foder foregår dels på plansiloerne udenfor, men også inde i foderla-
den. I forbindelse med dette kan der forventes maskinstøj, som dog ikke vurderes at 
medføre gener for forbipasserende eller naboer.  
 
Ensilering af slæt græs, foregår fra maj til september/oktober. Majs ensileres i perioden 
september til november. Der vil forekomme støj, når det bliver lagt i plansiloerne, men 
det bestræbes at ske i dagtimerne, så det ikke vil være til gene for naboer og forbipasse-
rende.  
 
Halm oplagres i stakke på marken og transporteres hjem og oplagres i foderladen i takt 
med at det bruges og vejrliget tillader det. Der kan ligeledes forekomme støj og støvge-
ner i forbindelse hermed. Halmindkøring sker i dagstimerne. Det vurderes dog, at der 
ikke vil være støvgener udenfor ejendommen. 
 
Der er naturlig ventilation i alle stalde med undtagelse af den gamle stald (med heste og 
kalve) ved gårdsplads. 
 
Gyllen udbringes i planternes vækstsæson, som strækker sig fra februar til og med sep-
tember måned. Udbringningen forventes at tage 8-10 dage fordelt over året. Dybstrøelse 
fra aflastningsbåse, kælvningsafdeling samt fra kalvene udbringes fremadrettet 2 gange 
årligt. Samtidig tømmes møddingspladsen for gødning fra kalvehytter.  
 
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 foregå i dagstimerne. Derud-
over er der daglige transporter til og fra ejendommen, som primært foregår i hverdagene 
mellem kl. 8 og 16, men der vil dog forekomme transporter uden for dette tidsrum. 
 
Generelt tilstræbes det at ensilering, gylleudbringning, halmtransport mv. foregår i dag-
timerne. Der kan dog pressede situationer hvor vejrlig og andre uforudsigelige forhold 
medfører at aktiviteterne foregår i aften og nattetimerne. 
  
Generelt vil støjen fra produktionen ikke være til gene udenfor ejendommen, og det vur-
deres, at der ikke vil være problemer mht. til støj i forbindelse med udvidelsen. 
 
Der forventes ej heller støvgener udenfor ejendommens arealer. 
Driftsperiode for støjkilder 
Se Beskrivelse af støjkilder. 
Tiltag mod støjkilder 
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Der er ikke foretaget særlige tiltag for at dæmpe støjkilder. Dette er ikke skønnet nød-
vendigt grundet anlæggets placering I forhold til naboer og arten af støjkilderne.  
 
Vurdering 
Beliggenheden af landbruget Bredbjergvej 2, 6200 Aabenraa 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgen-
de i afsnittet 7.1 Landbrug: 
 
7.1 Landbrug 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, 
miljø, landskab og kulturhistoriske interesser 
at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistorie. 
 
I afsnittet 6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter er anført følgende: 
 
6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at forebygge og begrænse forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder 
og trafik. 
 
Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i 
bymønsteret. 
De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. 
Landbruget Bredbjergvej 2 er beliggende i Det åbne land, Øst og har driftsarealer belig-
gende i det samme område. 
Kommuneplanen fastsætter for 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 Bredbjergvej 2, 6200 Aabenraa er beliggende i 
Det åbne land, Øst. 
Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse vil væ-
re uden betydning for lokalbyen Bovrup. Afstanden til de nærmeste planlagte områder i 
Bovrup er større end 590 meter. 
Der er ikke andre planlagte områder, eksempelvis boligområder, erhvervsområder, 
sommerhusområder, lokalbyer, og landsbyer, der kan berøres af støj fra driftsbygninger-
ne og området umiddelbart omkring bygningerne, da afstanden til områderne er stor. 
 
Driftsarealer hørende til landbruget grænser op til og er beliggende i nærheden af store 
dele af lokalbyen Bovrup. 
 
Følgende områder kan blive berørt af støjudsendelse fra driftsarealerne: 
Boligområder: 1.6.011.B og 1.6.015.B 
Centerområde: 1.6.010.C 
Sundeved Ungdomsskole og Plejehjemsområde Nørrekær: 1.6.014.D og 1.6.016.D 
Erhvervsområde: 1.6.017.E (med boliger i tilknytning til en virksomhed). 
 

7.5 Støv 
Redegørelse 
I forbindelse med hjemkørsel af halm i høst kan der forekomme støvgener omkring ejen-
dommen. Foder der leveres til ejendommen fra foderstof leveres i sække, og der fore-
kommer ikke støvgener i forbindelse hermed.  
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Vurdering 

Aabenraa Kommune vurderer, at der kun i begrænset omfang vil forekomme støv fra 
ejendommen, som vil kunne genere omkringboende. Størst risiko vil være i forbindelse 
med hjemkørsel af halm og korn i høst. Da dette sker i en begrænset periode, vurderes 
det, at produktionen på Bredbjerg ikke vil give anledning til støvgener for naboer.  

Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget. Ansøger opfordres til 
hensynsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. 
 

7.6 Lys 
Redegørelse 
 
Generelt er behovet for kunstig lys i bygningerne lavt, da der et højt naturligt lysindfald 
gennem kip og de åbne sider i staldene. 
 
Et godt lys i stalden har både direkte og indirekte betydning for dyrene. Det er en følge 
af, at dagslængden (også den kunstigt etablerede) er den ydre stimulans, der via hor-
moner styrer/synkroniserer dyrenes seksualadfærd og reproduktion. 
 
Til malkekøer anbefales belysningsstyrken under arbejde med køerne til 100 lux, dog 200 
lux i kælvningsbokse samt i malkestalden. 
 
FarmTest viser, at selv med fuld elektrisk belysning er lysstyrken i de fleste stalde for 
svag til at nå det anbefalede niveau på mindst 100 lux. Det er vigtigt, at lysstyrken er 
tilstrækkelig for, at køerne har gavn af lyset. For optimal mælkeproduktion og reproduk-
tion har flere forsøg vist, at malkende køer skal have 16-18 timers lys og 6-8 timers 
mørke i døgnet. 
 
Mælkeydelsen kan påvirkes ved at ændre antallet af timer med lys til malkekøer. 16 ti-
mers lys giver fx 3,3 kg mere mælk om dagen end 8 timers lys. 
 
I maskinhus og foderlade består belysningen ligeledes af alm. lysstofrør, 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.  
 
Det vurderes dog, at lyset fra ejendommen ikke vil være til gene for naboer.  
 
Udvendig belysning er beskrevet under punktet ”Lokalisering og landskab. 
 
Vurdering 
På baggrund af den begrænsede belysning og ejendommens beliggenhed vurderer Aa-
benraa Kommune, at den begrænsede lyskilde ikke vil give gener for omkringboende, og 
heller ikke vil påvirke de landskabelige hensyn. 

Aabenraa Kommune vurderer, at lys omkring ejendommen heller ikke vil være til gene 
for trafikken på Sønderborgvej, der løber lige forbi ejendommen. 
 

7.7 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 %. 
 



 

 

59

Ansøgningen er første gang indsendt d. 15. maj 2008.Der er derfor krav om 20% ammo-
niakreduktion i forhold til bedste staldsystem og normer for foder 05/06. Ejendommen 
anvender gylleforsuring som virkemiddel. Derudover skrabes der på størstedelen af spal-
tearealet, hvilket dog ikke er indregnet i forhold til ammoniakfordampningen fra anlæg-
get.  
 
Der er ikke dyr på græs hverken i nudrift eller i ansøgt drift.  
 
Ifølge beregningerne i husdyrgodkendelse.dk er kravet til ammoniakreduktion overholdt 
såvel i etape 1, 2 og 3. I etape 1 er reduktionen 1025 kg større end kravet. I etape 2 
1189 kg og i etape 3 1509 kg.  
 
Tabel 18. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøg-
ningssystemet (etape 3) 
Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt? Ja 

Eventuel yderligere nødvendig reduktion for at opfylde kravet 
-1509,00 KgN 

 

Emission fra stalde, der ikke er omfattet af det generelle krav 0,00 KgN 

Emission fra stalde omfattet af kravet, men ingen ændring 
1092,01 KgN 

 

Emission fra stalde omfattet af kravet og med ændring 2760,826 KgN 

Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning 716,76 KgN 

Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning 379,07 KgN 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at kravet til den generelle ammoniakreduktion er over-
holdt i henhold til beregningerne i husdyrgodkendelse.dk. Dette gælder også i forhold til 
etape 1 og etape 2. Dvs. at selv om ansøger ikke måtte udnytte godkendelsen fuldt ud 
vil det generelle ammoniakreduktionskrav under alle omstændigheder være opfyldt.  
 

7.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Produktionen på Bredbjerg medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast gødning), 
som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.), der ved uhen-
sigtsmæssig 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 meremis-
sion af ammoniak på 2213,54 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved 
bliver på 4948,66 kg N/år i forhold til etape 3, som er worst case. 
 
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 
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nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og kon-
kurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtyper-
nes tilstand ændres. 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensæt-
ning. 
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i 
form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Naturarealer på ejendommen 
 
Følgende naturarealer har Aabenraa kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

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

- Heder, moser og overdrev indenfor en radius af 1 km fra anlægget  
 

Der forefindes ingen heder, moser eller overdrevsarealer indenfor 1.000 m af anlægget. 
Der er 2 registrerede §3 engarealer samt 6 §3 beskyttede vandhuller indenfor 1.000 m. 
Nærmeste vandhul er beliggende ca. 420 m sydøst for Bredbjerg. Øvrige vandhuller lig-
ger fra 600 m til 900 m fra ejendommen. 
Der er et mindre moseareal 1.050 m nord for nærmeste stald på Bredbjergvej 2. Endvi-
dere er der et §3 registreret overdrevsareal 1.075 m sydøst for nærmeste stald på Bred-
bjerg. Overdrevsarealet er besigtiget tillige med et moseområde 1.300 m nordøst for 
ejendommen. 

 
Der er lavet beregninger på merdepositionen af ammoniak fra anlægget til følgende 
punkter og naturområder som ses på kortet nedenfor. 
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Kort 2: naturområder med depositionsberegning 
 
Tabel 19: deposition til udvalgte naturarealer 

område afstand Vindrose 
Merdeposition 

kg N/ha/år 

Totaldeposition 

kg N/ha/år 
Totaldeposition i % af 
baggrundsbelastningen 

Eng A 450 210 0,74 1,66 8,7% 

Eng B 680 180 0,21 0,48 2,5% 

Mose 
nord 

1040 180 0,10 0,21 1,1% 

Eng C 940 180 0,11 0,25 1,3% 

Eng D 960 180 0,11 0,24 1,2% 

§7 over-
drev 3,8 
km mod 

nord 

3800 180 0,01 0,02 0,1% 

Natura 
2000 3,8 
km mod 

syd 

3800 0 0,01 0,01 0,1% 

Overdrev 
1075 m 

mod 
sydøst 

1050 330 0,06 0,12 0,6% 

Mose 
mod 

nordøst 
1300 210 0,10 0,21 1,1% 

Ved beregning er der regnet med l som værdi for ruhed opland og Mk som værdi for ruhed natur. Afstand er fra 
nærmeste staldhjørne – dog er det til et punkt mellem stald og gyllebeholder for overdrevet mod sydøst. 

 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 19 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2008. NOVANA, Faglig rapport nr. 761, 2010 og 
http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-modeller/Deposition/). 
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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, kan kommu-
nen stille forurenings begrænsende vilkår, som rækker ud over ovennævnte fastsatte 
beskyttelsesniveauer. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Der ligger ingen naturområder indenfor 1000 meter fra anlægget, som er omfattet af 
Husdyrlovens § 7, jf. kort 1. 
Der er dog lavet beregninger på merdepositionen og den totale deposition af ammoniak 
fra anlægget til nærmeste §7 natur, som er et overdrevsareal beliggende ca. 3,8 km 
nord for ejendommen. Resultatet af beregningen fremgård af tabel 19. Resultaterne viser 
at der hverken sker nogen merpåvirkning og ej heller nogen totalpåvirkning til arealet, 
som følge af produktionen på Bredbjerg.  
 
Vurdering (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Det nærmeste §7 naturareal, overdrevet 3,8 km nord for ejendommen påvirkes ikke af 
driften på Bredbjerg, jvn. depositionsberegningerne til området. Et mindre udbringnings-
areal i form af en husdyrgødningsaftale med samdrift er beliggende indenfor 300 m af 
arealet. Påvirkning fra udbringningsarealer er behandlet særskilt i afsnit 8.2. 
 
§ 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 Bredbjerg. 
 
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. 
 
Ifølge tabel 19 er højeste merdeposition til §3 natur 0,74 kg N/ha/år. Der er tale om et 
engareal 450 m nordøst for ejendommen. Engarealer har en tålegrænse på 15-25 
kgN/ha/år og hører derfor til de mere næringstolerante naturtyper. Engen er ikke besig-
tiget, men nærtliggende engarealer i Bryderup Mose er tidligere  (2005) besigtiget. Plan-
tesamfundet var næringsrigt (lysesiv, høj sødgræs, krybhvene, kruset skræppe, lav ra-
nunkel m. fl.).   
Nærmeste moseareal vil blive påvirket af en merdeposition på 0,11 kg N/ha/år. Mosen er 
beliggende næsten 1 km nord for ejendommen. Den er besigtiget i 2005, hvor plante-
samfundet blev registreret som højstaudesamfund med bl.a. tagrør, bredbl. dunhammer, 
stor nælde, kåltidsel m. fl., der alle er næringselskende arter.  
Nærmeste overdrevsareal, som er beliggende godt 1 km mod sydøst vil ifølge beregnin-
gerne blive påvirket af 0,06 kg N/ha/år ekstra som følge af udvidelsen på Bredbjerg. 
Overdrevet er besigtiget i 2010, hvor naturtilstanden blev estimeret som moderat, med 
et ret artsfattigt plantesamfund, der er påvirket af næring fra markarealer umiddelbart 
øst for overdrevet, der har stort terrænfald ned mod det. Overdrevsarealet er stærkt 
skrånende og hårdt græsset, med tilskudsfodring. Arealets plantesamfund er ikke næ-
ringsfattigt og meremmisionen fra Bredbjergvej vurderes ikke at have betydning for na-
turtilstanden.  
 
Enge og mosearealer nord for ejendommen er besigtiget i 2005 i forbindelse med en 
VVM-sag. Dog har besigtigelsen ikke omfattet det nærmest liggende engareal. Den nær-
mest liggende mose er dog besigtiget. Mosen omkring søen er beskrevet som værende 
næringsrig og tilvokset i bl.a. tagrør, bredbladet dunhammer, stor nælde, kåætidsel,rødel 
m.fl.   
 
Da kun engarealerne er beliggende indenfor 1.000 m (bortset fra vandhullerne. Se ne-
denfor) og disse ikke er karakteriseret som nærigsstoffølsomme er der kun foretaget be-
sigtigelse af overdrevsarealet sydøst for ejendommen samt en mose 1300 m nord for 
ejendommen i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget. Endvidere viser beregningerne 
at merdepositionen til arealerne er så lille at den ikke vil kunne ændre tilstanden af area-
lerne.  
 
Vandhuller 
Der forekommer en række vandhuller indenfor ca. 1 km fra anlægget. Vandhullerne er 
næringsberigede, men det vurderes, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget 
på Bredbjerg har en meget begrænset effekt. Hovedkilden til næringsberigelse af vand-
hullerne 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 
Eskær bæk løber syd, øst og nord om ejendommen i en afstand af mindst 500 m. Vand-
løbet vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlægget, idet den tilførte 
mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde næringsstof, der udle-
des fra dyrkede arealer, jf. afsnit 8.2 og 8.4. 
 
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. 
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Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 8.7. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er Ino 094 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov, 
som indbefatter habitatområde H83 og Fuglebeskyttelsesområde F68 af samme navn. 
Området er beliggende 3,8 km syd for ejendommen og såvel merdepositionen og total-
depositionen til området er beregnet til at være 0,0 kg N/ha/år. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at den øgede ammoniakemission fra anlægget, ikke vil medføre 
tilstandsændringer af omkringliggende natur og dermed ej heller beskadigelse eller øde-
læggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV-arterne. Vandhullerne på arealerne er 
modtager en meget begrænset mængde kvælstof via deposition. Det vurderes at tilførsel 
af næringsstoffer fra dyrkede arealer nær vandhullerne vil have langt større indflydelse 
på tilstanden i vandhullet, end næringsberigelse via luftbåren ammoniak. I forhold til 
øget tab fra udbringningsarealerne til overfladevand henvises til afsnit 8.4.     
Det vurderes ovenfor (afsnittet om § 7og § 3 natur), at der ikke sker nogen væsentlig-
merdeposition eller totaldeposition til overdrevene. Merdepositionen er beregnet til 0,06 
kg N/ha/år og totaldepositionen 0,12 kg N/ha/år. Det betyder, at udvidelsen på Bred-
bjerg ikke vil ændre tilstanden af overdrevsarealerne, og derfor vil levebetingelserne for 
bilag IV-arter, herunder markfirben, ikke blive forringet. Merdepositionen til moserne 
nord og nordøst for ejendommen er ligeledes begrænset og det vurderes at dette heller 
ikke vil forringe levevilkårene for evt. bilag IV arter. 
Aabenraa Kommune vurderer at udvidelsen på Bredbjerg samt den totale produktion på 
ejendommen efter udvidelse ikke vil påvirke omkringliggende natur. Depositionsbereg-
ningerne viser, at til de ammoniakfølsomme naturområder er depositionen maksimalt 0,2 
kg N/ha/år totalt (mose mod nord) og til områder med særlig beskyttelseskrav er deposi-
tionen 0,0 kg N/ha/år. Naturarealerne vil derfor ikke ændres som følge af udvidelsen på 
Bredbjerg. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Miljøgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens afsnit 
4.1 (se bilag 1). Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af oversigtskort herunder. 
Størstedelen af udbringningsarealer ligger i Aabenraa Kommune og en mindre del i Søn-
derborg kommune. Arealerne i Sønderborg Kommune er vurderet af Sønderborg Kom-
mune. Se bilag 5. Alle udspredningsarealer er som udgangspunkt med i alle etaper, idet 
der i etape 1, 2 og 3 forbeholdes ret til at modtage husdyrgødning op til 2,3 DE/ha. For-
pagtninger og husdyrgødningsaftaler vil evt. først blive anvendt efterhånden som der 
bliver brug for dem i forhold til den mængde husdyrgødning som er til rådighed på be-
driften de enkelte år.  
 

 
Kort 3. Udbringningsarealer  
 
Ejendommens udbringningsarealer består af ejede og forpagtede arealer. Derudover er 
der husdyrgødningsaftaler på i alt 110,01 ha, hvoraf der er samdriftsaftale på de 98,46 
ha. Udbringningsarealerne tilhørende bedriften Bredbjerg udgør i alt i henhold til husdyr-
godkendelse.dk 283,92 ha. Heraf er 126,40 ha forpagtede arealer fordelt på 8 ejendom-
me. Ingen arealer er beliggende i nitratklasse 1-3 eller i P-klasse 1-3. 84,66 ha er belig-
gende i nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Det berører mark 1, 4-1, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 
5-3, EL 5-4, 5-6, 7, IP 8-1, 9, 20, AAK 20-1, 21, MS 42, PP 60, PP 61 og PP 62. Ejen-
dommen benytter sig af muligheden for at anvende 2,3 DE/ha, og sædskiftet består så-
ledes af min 70% græs, roer og græsefterafgrøder. På de to aftalearealer med samdrifts-
aftale anvendes samme sædskifte. Oversigt over ejede og forpagtede arealer samt afta-
learealer fremgår af tabel 20 nedenfor. Foruden udbringningsarealerne driver ansøger 
nogle arealer, hvoraf en del er registreret som §3 beskyttet natur. Arealerne fremgår af 
bilag 1.12. Disse arealer anvendes ikke til udspredning af husdyrgødning og afgræsses 
ikke regelmæssigt. Der er i ansøgningen ikke angivet, at dyrene er på græs hverken i 
eller udenfor udbringningsarealerne.  
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Derudover er der for at kunne opfylde harmonikravet lavet aftale om overførsel af hus-
dyrgødning til i alt 11,55 ha, hvorpå der ikke er samdriftsaftale jvn. tabel 20 nedenfor. 
Aftalearealerne inklusiv samdriftsaftaler er fordelt på 3 modtagere, som alle modtager 
gylle. 
  
Tabel 20. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt gylleaftaler 
Ejede area-
ler 

 

Navn Adresse Udbringningsareal 
ha 

Antal DE  

Frederik 
Daabeck 

Bredbjergvej 1, Bredbjergvej 2,  157,52 362,30 DE 

    
Forpagtede 
arealer 

 

Navn Adresse Udbringningsareal 
ha 

 

Jørgen Ivar 
Hansen 

Kobberholm 12, 6400 Sønder-
borg 

34,73 79,88 DE 

Jens P. 
Fenn-
Hansen 

Brokbjergvej 15, 6200 Aaben-
raa 

31,51 72,47 DE 

Aabenraa 
Kommune 

 1,65 3,80 DE 

Ellen Lydik-
sen 

Dalsvinget 183, 8600 Silkeborg 3,44 7,91 DE 

Preben Pe-
tersen 

Bovrup Storegade 1A, 6200 
Aabenraa 

26,03 59,87 DE 

Michael Sø-
rensen 

Bovrup Kirkevej 65, 6200 Aa-
benraa 

6,74 15,50 DE 

Ingrid Peter-
sen 

Storegade 32, 6200 Aabenraa 3,51 8,07 DE 

Jens Frede-
rik Daabeck 

Gl Tøndervej 25, 6200 Aaben-
raa 

18,8 43,24 DE 

Gylleaftale    
Navn Adresse Udbringningsareal 

ha 
 

Michael 
Warncke 

Blansvej 22, 6200 Aabenraa 
(samdriftaftale) 

41,41 95,24 DE 

Lorens Peter 
Jørgensen 

Naldtangvej 1, 6200 Aabenraa 
(samdriftsaftale) 

57,05 131,22 DE 

Michael Sø-
rensen 

Varnæsvej 709, 6200 Aabenraa 11,55 16,10 DE 

I alt   895,67 
 
Ejendommen Bredbjergvej 2, 6200 Aabenraa producerer efter udvidelsen samlet 880 DE 
husdyrgødning, hvoraf 226,46 DE afsættes til gylleaftaler med samdriftsaftale og yderli-
gere 16,10 DE gylle til alm. gylleaftale. Gylleaftale uden samdriftsaftale kan belægges 
med 1,4 DE/ha. 
 
Tilsammen udgør aftalearealerne 110,01 ha. 
 
Der ønskes mulighed for at fylde op med husdyrgødning til 2,3 DE/ha i såvel etape 1, 2 
og 3. I beregningerne er der derfor medtaget 16 DE som modtaget husdyrgødning i form 
af kvæggylle med et indhold på 1.524,48 kg N og 242,56 kg P i etape 3, således at be-
regningerne af udvaskning mv sker ud fra 2,3 DE/ha. I alt skal der således udbringes 
husdyrgødning fra 880 DE + 16 DE. Heraf afsættes til samdriftsaftaler og alm. gylleaftale 
242,56 DE. Til rest på egne og forpagtede arealer er der således 653,44 DE hvoraf 79,58 
er i form af dybstrøelse og heraf stammer 1,06 DE fra hesteholdet.  
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Der udbringes således 2,30 DE/ha (harmonital, DEreel) altså op til maksimum i forhold til 
harmonikravene. 
 
Jordbund og dræning 
Alle arealer er lerjord af typen JB 6 eller JB7. Alle arealer er drænede.  
 

 
Kort 4: jordbundstype 
 
Lavbundsarealer 
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Kort 5: lavbundsarealer 
 
Langt størstedelen af arealerne er beliggende udenfor lavbundsarealer. En mindre del af 
mark 20 er lavbundsarealer i lavbundsklasse IV (ingen risiko for okkerudledning). Om-
kring 1,5 ha er beliggende indenfor lavbundsområde. Dele af marken er endvidere belig-
gende indenfor område udpeget som VMPII lavbundsområde. Dette areal udgør ca 2,75 
ha. Heraf ligger ca. 1 ha tillige indenfor lavbundsområde klasse IV. 
 
VMPII-lavbundsarealer er potentielt egnede som vådområder og vurderes at kunne gen-
oprettes som vådområder med henblik på at kunne tilbageholde kvælstof. På ”Øvrige 
lavbundsarealer” kan der ved vandstandshævning genskabes områder med stor natur- 
og miljømæssig værdi. Udpegningen af lavbundsarealer har ingen betydning for, om om-
råderne fortsat kan drives jordbrugsmæssigt eller for mulighederne for at opføre nødven-
dige landbrugsbygninger. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
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Kort 6: beskyttede sten og jorddiger, fortidsminder og fredninger.  
 
Der er følgende arealer der grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”, mark 11 samt 
mark PP 60, JFD 3 og JFD 4. På kortdata er gisindtegningen af digerne ved Skovbøl-
gaardvejen forskudt, således at det sydligste dige figurerer inde på mark PP 60. Diget er 
rettelig lokaliseret på hver sin side af Skovbølgaardvej og berøres ikke af det dyrkede 
areal. Digerne ved mark 11 og mark JFD 3 og 4 berøres heller ikke.  
 
Aftalearealerne nord for Varnæs ligger indenfor fredningen Varnæshoved. Fredninger er 
sket for at sikre landskabelig-, kulturhistorisk og naturvidennskabelige interesser. Fred-
ningen er ikke i konflikt med anvendelse af arealerne til udspredning af husdyrgødning.  
 
Der forefindes ingen fredede fortidsminder indenfor udbringningsarealerne. 
 
Kommunegrænse 
Enkelte af udbringningsarealerne ligger i Sønderborg Kommune, som har vurderet dem 
med henblik på, om der skal stilles særlige vilkår. Det gælder arealerne 11, 11-1, 18 og 
18-1 jf. kort 5. Sønderborg Kommunes vurdering fremgår af bilag 5. 
 
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 283,92 ha ejede/forpagtede og 
110,01 ha aftalearealer harmonerer med husdyrholdet og er tilstrækkeligt til at opfylde 
harmonikravene. 
 

8.1.1 Arealanvendelse 

Redegørelse 
Husdyrbruget er omfattet af reglerne omkring sædskifte m.m. for ejendomme, hvor der 
må udbringes 2,3 dyreenheder per ha jf. husdyrbekendtgørelsen. 
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Referencesædskiftet er K12, dvs et sædskifte med minimum 70% med græs, græsefte-
rafgrøder og/eller roer.  
 
I den fremtidige drift vil der ligeledes blive anvendt et sædskifte svarende til K12. 
 
Ved udbringning af husdyrgødning på ubevoksede arealer nedbringes det hurtigst muligt 
og inden 6 timer. 
 
Al udbringning på græs og sort jord skal ske ved nedfældning fra 1. januar 2011. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sædskiftekravene er overholdt. 
 

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 
Arealernes beliggenhed i forhold til beskyttet natur og nitratfølsomt indvindingsområde 
kan ses herunder. 

 
Kort 7. Beliggenhed af aftalearealer i forhold til sårbare områder mv.  
 
Arealerne ligger ikke i nitratfølsomt indvindingsområde, indenfor nitratklasse eller fosfor-
klasse, i opland til målsatte søer eller i nærheden af ammoniakfølsomme naturtyper. Det 
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er derfor vurderet at der ikke er behov for at kræve separat arealgodkendelse til aftale-
arealerne.  
 
Udskiftning af aftalearealer kan ikke ske uden tilladelse fra Aabenraa Kommune 
 

8.2 Beskyttet natur 
Beskyttet natur omfatter naturarealer beskyttet i henhold til naturbeskyttelsens lovens 
§3. naturbeskyttelsens lovens §3 omfatter såvel våde som tørre naturtyper, vandhuller, 
søer og vandløb. Nogle områder er endvidere særlig beskyttet i henhold til husdyrloven i 
form af bufferzoner. Disse områder benævnes §7 natur. Se endvidere afsnit 7.8. Derud-
over er der naturområder med internationale krav til særlig beskyttelse. Dette indbefat-
ter EU´s habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsar områder samlet benævnt 
Natura 2000 områder.  
 
Områderne kan blive påvirket af deposition fra udspredning af husdyrgødning på ud-
bringningsarealerne eller der kan ske påvirkning i form af udvaskning af næringsstoffer 
til arealerne.   
 
Ammoniakdeposition til naturarealerne som følge af anvendelse af husdyrgødning på ud-
bringningsarealerne vil oftest være begrænset.  
I følge kurve fra ”manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af luftbå-
rent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug” Miljøministeriet Skov- og 
naturstyrelsen 2003, vil der ved emmisioner fra udbringningsarealerne på under 17 kg 
N/ha pr år ikke påvirke naturarealer selv i en afstand på 0 m.  
 
Worst case vil umiddelbart være tildeling af husdyrgødning til græsmark op til plantedi-
rektoratets norm (som er over 300 kg N/ha). Da der imidlertid bliver krav om nedfæld-
ning af flydende husdyrgødning til græs pr. 1. jan. 2011 vil ammoniaktabet ved udbring-
ning være forsvindende og vil være mindre end 17 kg N/ha. Udbringning af husdyrgød-
ning til majs vil normalt ske forud for såning. Der vil derfor også her blive krav om ned-
fældning af gyllen til majs.  
Ved slangeudlagt gylle vil fordampningen under hensyntagen til at der anvendes BAT ved 
udbringning af gyllen være omkring 8%. Det betyder, at der vil kunne udbringes op til 
210 kg N i husdyrgødning før end ammoniakemissionen vil overstige 17 kg N/ha. Plante-
direktorates gødningsnormer for vintersæd på lerjord ligger omkring 174 kg N/ha. Det 
betyder, at selv ved fuldgødskning af vintersæd med gylle ved slangeudlægning vil am-
moniakemissionen fra udbringningen ikke væsentligt overstige 17 kg N/ha, idet tildeling 
af 250 kg N/ha i kvæggylle med en udnyttelsesprocent på 70 vil svare til 175 kg N/ha. 
 
 
Redegørelse 
Markerne med mark nummer 7, 20, 21, PP 61 og PP 62 grænser op til §3 engarealer. 
Mark PP 60 ligger syd for engareal adskilt af en vej. Derudover er der 8 vandhuller, som 
udbringningsarealerne grænser op til. Foruden de i afsnit 7.8 nævnte vandhuller drejer 
det sig om et vandhul midt i mark JIH 17 samt vandhuller ved mark JFD 3 og 4. Følgende 
udbringningsarealer grænser op til den åbne del af Eskær Bæk: Mark 7, mark 20, 4, 4-1, 
4-2, 5-2, 5-3, EL 5-4 og mark 104. 
 
Da sædskiftet på ejendommen overvejende består af forårssåede afgrøder og græs (jvn. 
Reglerne i forhold til anvendelse af 2,3 DE/ha) vil husdyrgødning på arealerne hovedsa-
geligt blive nedfældet idet det fra 1. jan. 2011 bliver et generelt krav at husdyrgødning 
på sort jord og græsarealer skal nedfældes. Det vurderes under disse forudsætninger, at 
udbringning af husdyrgødning op til naturarealer vil resultere i så lav en ammoniakemis-
sion at der ikke vil kunne påvises en virkning af N-deposition til naturarealet pga. ud-
spredning af husdyrgødning på tilstødende areal.  
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Kort 8a. Viser placeringen af beskyttet natur, beskyttede vandløb og udbringningsarealer. 
 

 
Kort 8b. Viser placeringen af beskyttet natur, beskyttede vandløb og udbringningsarea-
ler. 
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Kort 8c. Viser placeringen af beskyttet natur, beskyttede vandløb og udbringningsarealer. 
 
Udbringningsarealerne ligger samlet på nær de forpagtede arealer JFD 3 og 4. Mark 11, 
11-1, 18 og 18-1 ligger i Sønderborg kommune, som har vurtderet arealerne. Se bilag 5. 
Aftalearealerne nord for Varnæs ligger endvidere lidt væk fra ejendommen.  Ingen af 
ejendommens ejede eller forpagtede arealer ligger helt eller delvist i opland til målsatte 
søer. 
 
Flere af bedriftens udbringningsarealer grænser direkte op til åbne dele af Eskær Bæk. 
Det drejer sig om mark 7, mark 20, 4, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3,EL 5-4 og mark 104. De fleste 
steder skråner udbringningsarealerne mindre end 6 % ned mod Eskær bæk. Et enkelt 
sted er der dog en hældning i terrænet på 6-8 %. Det er et lille hjørne af mark 104. I 
forhold til dette hjørne må der ikke udspredes husdyrgødning indenfor 20 m til Eskær 
bæk. Se kortet nedenfor. Eskær Bæk er i dag omfattet af 2 m bræmmepligt og der er 2-
3 m bræmme langs bækken.  
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Kort 9: Terrænhældning > 6 gr og mindre end 20 m til vandløb 
 
Eskær bæk løber til Blå Å og derfra videre til Als Fjord. Als Fjord er ikke Natura 2000 om-
råde. 
 
Hovedparten af arealerne afvander til Eskær Bæk. De resterende arealer afvander til 
Bovrup bæk og for 8,53 ha´s vedkommende til Nybøl Nor og Flensbord Fjord. Bovrup 
bæk er B1 målsat gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk, dvs.at vandløbet skal 
fungere som gyde- og yngelopvækstområde for ørreder og andre laksefisk. Bovrup bæk 
løber ligeledes til Blå Å og videre til Als Fjord. Ingen af udbringningsarealerne grænser 
direkte op til Bovrup Bæk. 
 
Arealerne i oplandet til Eskær Bæk, der er B3 målsat, dvs. karpefiskevand, der skal fun-
gere som opholds og opvækstområde for ørrede, gede og karpefisk, afvander ligeledes til 
Blå å og videre til Als fjord. Ifølge den seneste vandløbsbedømmelse var vandløbets mål-
sætning ikke opfyldt. 
 
 

Vandløb Målsætning Status for 
målsætning 

DVFI (Sta-
tionsnr.) 

Bemærkninger 

Eskær Bæk B3  

(Karpefiske-
vand) 

Ikke opfyldt 
pga. lav vand-
føring og hård-
hændet vedli-
geholdelse 

412-0350 (2004) 

DVFI 3 (ringe 
biologisk vand-
løbskvalitet) 

 

Bovrup 
TangsBæk 

B1 -    (Gyde- 
og opvækst-
område for 
laksefisk 

Ikke opfyldt 
pga dårlige 
biologisk kvali-
tet. Fysiske 
forhold er ac-
ceptable. 

412-0250 (2004) 
DVFI 2 (Meget 
ringe biologisk 
vandløbskvalitet? 

 

Tabel 21. Målsatte vandløb, der afvander Bredbjerg’s udbringningsarealer. 
 
Vurdering 
 
Vandhuller 
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Det vurderes, at hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne er overfladevand fra 
dyrkede arealer, dels som vand der løber på jordoverfladen til vandhullerne, samt næ-
ringsberiget overfladevand der løber til via rodzonen på dyrkede arealer. Der er 8 vand-
huller på eller op til bedriftens udbringningsarealer. 
 

A: Lille vandhul ved ejendommen på Brydekær 3. Der er 7-8 m fra vandhullet 
til det dyrkede areal (mark 21). 

B og C: Ligger på hver sin side af Eskær Bæk. Der er en vej mellem disse to vand-
huller og Bredbjergs udbringningsarealer (mark 4-1, 4-2 og 5-2). Der er min 
10 m mellem udbringningsarealet og vandhullerne. 

D: Er omgivet af udbringningsarealer på alle sider (mark 1 og 4). Der er ca. 5 
m bræmme mellem vandhullet og det dyrkede areal. 

E: Bredbjergs udbringningsarealer (mark JIH 12)grænser op til vandhullets 
nordvestlige side. Der er ca. 7 m bræmme til det dyrkede areal. 

F: Vandhul midt i mark JIH 17. Der er bevoksning rundt om vandhullet. Der er 
min 2 m bræmme til det dyrkede areal. 

G: Vandhul ved mark JFD 3 
H: Vandhul ved mark JFD 4 
 

 
Kort 10a: vandhuller i nærområdet til udbringningsarealerne til Bredbjergvej 2. 
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Kort 10b: vandhuller i nærområdet til udbringningsarealerne til Bredbjergvej 2. 
 

 
Kort 10c: vandhuller i nærområdet til udbringningsarealerne til Bredbjergvej 2. 
 
Derfor stilles der vilkår om overholdelse af dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer 
rundt om 3 vandhuller, der forekommer på eller op til udbringningsarealerne. Størrelsen 
af bræmmer afhænger af terrænforholdene op til vandhullet og vil være større på falden-
de terræn end på fladt terræn. Der er i dag fra 5 til > 10 m bræmmer mellem vandhul-
lerne og det dyrkede areal bort set fra vandhullerne ved mark JIH 17, JFD 3 og 4. Vand-
hullerne skal være beskyttet af minimum 2 m brede bræmmer mellem vandhullets øver-
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ste kant og udbringningsarealerne. Terrænet op til vandhullerne er fladt og 2 m bræm-
mer vurderes derfor som værende tilstrækkelig til at sikre vandhullerne. 
 
Moser 
Mark 20 grænser i markens nordvestlige hjørne op til et lille moseområde beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens §3. 
Mosen op til udbringningsarealet er ikke omfattet af Husdyrlovens § 7 som værende 
højmose eller specielt næringsfattige mose. Fra 1. jan. 2011 vil der blive krav om at al 
flydende husdyrgødning, der udbringes på sort jord eller græsarealer, skal nedfældes. Da 
ejendommen anvender muligheden for 2,3 DE/ha, hvor minimum 70% skal være med 
græs, roer eller græsefterafgrøder, betyder det, at hovedparten af husdyrgødningen vil 
blive nedfældet fra 1. jan 2011.  
Dette vurderes at nedsætte den luftbårne ammoniakbelastning til moserne fra de arealer, 
hvor afgrøden er græs eller sommerafgrøder, mens ammoniakbelastningen fra arealer 
med vintersæd, vil være uændret. 
Mosen vurderes generelt som værende næringsberiget med en naturtilstand som ringe-
moderat i forhold til referencetilstanden for naturtypen mose. Mosen er besigtiget i for-
bindelse med en VVM-sag i 2005. Se i øvrigt afsnit 7.8 under § 3 natur. Ammoniakdepo-
sition til naturarealerne som følge af anvendelse af husdyrgødning på udbringningsarea-
lerne vil oftest være begrænset.  
 
Ved nedfældning af husdyrgødning nedsættes risikoen for overfladeafstrømning tillige. 
Der er et fald på det tilstødende udbringningsareal på ca 2,5% ned mod mosen og et 
tilgrænsende engareal.  
 
Der stilles ingen vilkår i forhold til moser i området. 
 
Overdrev 
Der er ingen overdrevsarealer i tilknytning til bedriftens udbringningsarealer. Nærmeste 
overdrevsareal er beliggende mere end 220 m fra nærmeste udbringningsareal. Det dre-
jer sig om et areal ved Brokbjergs vestlige side. Overdrevet har et registreret areal på 
0,56 ha. Nærmeste udbringningsareal er beliggende på toppen af Brokbjergs østlige del. 
Broksbjerg gennemskæres nord-syd af en lavning, hvilket betyder at der ikke kan ske 
afstrømning fra udbringningsarealet til overdrevet ved foden af Broksbjerg. 
 
Enge 
Der er flere engarealer som grænser op til bedriftens udbringningsarealer. Engarealerne 
kan ikke karakteriseres som næringsstoffølsomme og det vurderes at de ikke vil blive 
påvirket af deposition fra udbringningsarealerne eller fra udvaskning af næringsstoffer.  
 
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 
og hårdhændet vedligeholdelse. Vandløbene er jf. vandløbsloven beskyttet af 2 m 
bræmmer. Der er ingen steder et terrænfald fra udbringningsarealerne til vandløbene på 
over 6 grader og det vurderes derfor at 2 m bræmme er tilstrækkeligt.  
Udbringningsarealerne ligger ikke i oplandet til målsatte søer.  
 

8.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriften har 84,66 ha udbringningsarealer beliggende inden for nitratfølsomme indvin-
dingsområder (mark nr. 1, 4-1, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 5-3, EL 5-4 og 5-6, 7, IP 8-1, 9, 20, 
AAK 20-1, 21, MS 42, PP 60 og PP 61, PP 62). 
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Kort 11. Placering af udbringningsarealer i forhold til nitratfølsomt indvindingsopland. 
 
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 
31-36 mg nitrat per liter, hvilket svarer til en merbelastning på 1 mg i forhold til nudrift. 
Kravet om, at udvaskningen ikke må overstige 50 mg nitrat/l er således overholdt med 
anvendelse af K12 sædskiftet og maks. 2,3 DE/ha. 
 
En nitratudvaskning på 31-36 mg nitrat pr. liter afhængig fa jordtype er basis for de vur-
deringer, der er foretaget. Da der i ansøgningen er valgt samme standard- og reference-
sædskifte, kan der ikke stilles vilkår til sædskiftet, idet sædskifte ikke er valgt som vir-
kemiddel til at nedbringe nitratudvaskningen.  
Efter at beregningen af dyreenheder for kvæg blev ændret pr. 1. aug 2009 er det bereg-
nede kg N/DE i husdyrgodkendelse lavere end det vil være i forhold til de normer, som 
dyreenhederne er blevet korrigeret på baggrund af. Der er derfor foretaget beregninger 
af udvaskningen i FARM N med de nye normer for anvendelse af 2,3 DE/ha og K12 sæd-
skiftet. Beregningerne viser at udvaskningen stiger med under end 0,5 mg nitrat/l. Dvs 
at kravet til udvaskninger er overholdt selv om der tilføres flere kg N/DE, end der er reg-
net med i husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne viser at merudvaskningen er forsvin-
dende lille. 
Udvaskningen vil desuden være afhængig af andelen af dybstrøelse og andelen af gylle. 
Dette er dog bestemt af opstaldningen af dyrene, som fremgår af vilkår 5. Der modtages 
ikke dybstrøelse udover det der produceres på Bredbjerg, og der er ikke afsat dybstrøel-
se fra Bredbjerg. Der er derfor ikke behov for at stille yderligere krav til maksimal andel 
af dybstrøelse, der må tilføres bedriften.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af beregningen i ansøgningssystemet, at kra-
vet om at udvaskningen i ansøgt drift ikke må overstige 50 mg nitrat/l i ansøgt drift er 
overholdt. Der er foretaget en beregning af udvaskningen, hvor der er medregnet ekstra 
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kg N i gyllen som følge af skraber på spalterne. Effekten af skraberne er sat ind med 
20%. Beregningerne viser at selv om antal kg N der tildeles til udspredningsarealerne 
med husdyrgødning stiger med 507 kg N ændres udvaskningsberegningerne ikke. Bereg-
ningerne fremgår af bilag 6.  
 

8.4 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten føres til vand-
løb eller søer. På drænede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på 
udrænede arealer, hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet. Når kvælstoffet er 
nået ud i vandløbene, er reduktionen meget lav, ca. 2 %. Dvs. at størstedelen af den 
kvælstof, der føres til vandløb, ender i havet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvæl-
stofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nati-
onalt kort). Føres vandet gennem søer, sker der en yderligere reduktion på gennemsnit-
lig 400 kg N/ha søbund. 
 
Når nitrat kommer ud i vandmiljøet, påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Redegørelse 
Udbringningsarealerne afvander via Eskær Bæk og Bovrup Bæk til Blå å og derfra til Als 
Fjord. Dog afvander mark 18 og 18-1 til Natura 2000 området Flensborg Fjord og Nybøl 
Nor. 
 
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. 
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Kort 12: Reduktionspotentiale. 
 
Arealerne ligger i et område, hvor N-reduktionsprocenten i jordbunden 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. Mark 18 og 18-1 ligger dog i område 
med reduktionsprocent mellem 51 og 75. 
Der er i ansøgningssystemet beregnet en udvaskning af N til overfladevand på 41,1 kg 
N/ha/år i etape 3. Da arealerne også i etape 1 og 2 vil kunne tildeles op til 2,3 DE/ha i 
form af egen husdyrgødning og evt. modtaget husdyrgødning, og sætet derfor også i 
etape 1 og 2 vil være K12 vil udvaskningen være den samme i etape 1 og 2 eller mindre, 
hvis der tildeles mindre end 2,3 DE/ha, men stadig anvendes K12 sædskiftet.  
Udledning af N i nudrift er efter korrektion for reduktionspotentiale på 40,2 kg N/ha/år 
(0% reduktion worst case). Dvs. at der efter udvidelsen årligt udledes ca. 0,9 kg N mere 
per ha end i nudriften under forudsætning af at reduktionsprocenten er 0 %. Totalt bety-
der det en merudledning på ca. 256 kg N/år til overfladevand.  
Husdyrgødning fra produktionen udbringes på 283,92 ha ejet areal (og 110,01 ha aftale-
areal). Ifølge ansøgningen er alle de ejede arealer drænede. 
 
Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt ved harmonikravet, re-
duktionspotentialet er lavt, men arealerne afvander ikke til et Natura 2000 område bort 
set fra mark 18 og 18-1, og afkaster derfor ikke nitratklasser. Sønderborg Kommune har 
vurderet mark 18 og 18-1, som afvander til Natura 2000 området Flensborg Fjord og 
Nybøl Nor (Fuglebeskyttelsesområde F64). Udvaskningen udgør kun 0,16 % af den sam-
lede udvaskning til området og vurderes derfor hverken i sig selv eller i kumulation med 
andre at ville påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet.  
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Kort 13: Opland til Natura 2000. 
 
Vurdering 
Bedriftens udbringningsarealer ligger udenfor nitratklasserne 1 – 3 (arealerne afvander 
ikke til Natura 2000 område og/eller de ligger i område med højt reduktionspotentiale). 
Kun mark 18 og 18-1 afvander til Natura 2000 område. Mark 18 og 18-1 udgør dog et 
meget begrænset areal af oplandet til Natura 2000 området Flensborg Fjord og Nybøl 
Nor, at udvaskningen herfra ikke vil kunne påvirke udpegningsgrundlaget for Flensborg 
Fjord og Nybøl Nord. Beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
 
Da det vurderes, at der ikke sker væsentlig forøget udvaskning af kvælstof fra udbring-
ningsarealer i forhold til førsituationen og med henvisning til afsnittet om ”Beskyttet na-
tur” – ”Vandløb og målsatte søer”, vurderes det, at beskyttede vandløb og søer ikke vil 
ændre tilstand i negativ retning på baggrund af udvidelsen af produktionen på Bredbjerg. 
 
Desuden vurderes, at vilkårene om bræmmer i afsnittet om beskyttet natur (afsnit 8.2) 
er tilstrækkelige til at sikre øvrige vandhuller og naturarealer mod næringsstoffer fra 
overfladevand. 
 
Beregning af udvaskning er forudsat at gødningsmængderne i ansøgt drift fastholdes. 
Efter at beregningen af dyreenheder for kvæg blev ændret pr. 1. aug 2009 er det bereg-
nede kg N/DE i husdyrgodkendelse lavere end det vil være i forhold til de normer, som 
dyreenhederne er blevet korrigeret på baggrund af. Der er derfor foretaget beregninger 
af udvaskningen i FARM N med de nye normer for anvendelse af 2,3 DE/ha og K12 sæd-
skiftet. Beregningerne viser at udvaskningen stiger med mindre end 0,5 mg nitrat/l hen-
holdsvis 0,5 kg N/ha. Dvs. at kravet til udvaskninger er overholdt selv om der tilføres 
flere kg N/DE, end der er regnet med i husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne viser, at 
merudvaskningen er forsvindende lille. Der er desuden foretaget en beregning af ud-
vaskningen, hvor der er medregnet ekstra kg N i gyllen som følge af skraber på spalter-
ne. Effekten af skraberne er sat ind med 20%. Beregningerne viser, at selv om antal kg 
N der tildeles til udspredningsarealerne med husdyrgødning stiger med 507 kg N ændres 
udvaskningsberegningerne ikke. Beregningerne fremgår af bilag 6.  
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Udvaskningen vil desuden være afhængig af andelen af dybstrøelse og andelen af gylle. 
Dette er dog bestemt af opstaldningen af dyrene, som fremgår af vilkår 5. Der modtages 
ikke husdyrgødning udover det der produceres på Bredbjerg, og der er ikke afsat 
dybstrøelse fra Bredbjerg. Der er derfor ikke behov for at stille yderligere krav til maksi-
mal andel af dybstrøelse, der må tilføres bedriften.  
 

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. Alle bedriftens 
arealer ligger udenfor områder, som afvander til Natura 2000 vandområder overbelastet 
med fosfor. Kun mark 18 og 18-1 ligger i opland til Natura 2000 område. Mark 18 og 18-
1 afvandet til INO 102 Flensborg Fjord og Nybøl Nor. Dette vandområde er ikke overbe-
lastet med fosfor.   
 
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 9826,73 kg fosfor til markerne i ansøgt drift. Ifølge ansøgningen får 
arealerne derved et fosfor overskud på 9,2 kg P/ha. 
 
Resterende gødning afsættes til aftalearealer, der i alt modtager 3677,31 kg fosfor fra 
bedriften. 
 
Husdyrbrugets udbringningsarealer afvander til hhv. Als Fjord via Eskær bæk og Bovrup 
bæk og til Flensborg Fjord og Nybøl Nor (ca. 3% af arealet). 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. 
 
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. Ingen af area-
lerne ligger i opland til målsatte søer.  
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Kun en meget lille del af arealerne er beliggende i lavbundsområde ca. 1,5 ha, dvs. om-
kring 0,5% af arealet. De øvrige arealer er ikke beliggende i område med potentiel øget 
risiko for fosfortab. Dog ar alle arealerne drænede. Ingen af arealerne afvander til mål-
satte søer eller andre fosforfølsomme recipienter. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune finder ikke, at der i den konkrete sag er særlige forhold, som kan 
begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fos-
for til vandmiljøet. Bedriftens arealer er drænede, men ligger for langt størstedelen 
(99,5%) udenfor område (lavbund), hvor der er øget risiko for fosfortab og der er ikke 
terrænfald til vandløbene, som kan udgøre en øget risiko. Ingen arealer afvander til fos-
forfølsomme recipienter.  
 

8.6 Natura 2000 
Redegørelse 
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. 
 
Kun mark 18 og 18-1 ligger i opland der afvander til Natura 2000 området, Flensborg 
Fjord og Nybøl Nor som udgør fuglebeskyttelsesområde F64. Udpegningsgrundlaget for 
F64 er: ”Troldand, Bjergand, Hvinand og Toppet skallesluger”  
 
Arterne på udpegningsgrundlaget findes i hele området, dog synes Bjergand at være 
hyppigst i de ydre dele af Flensborg Fjord. Hele området er dermed også potentielt leve-
sted. Dog skønnes, at Nybøl Nor og Gråsten-Egernsund-området ikke er potentielt leve-
sted for Bjergand. En rig og sund bunddyrsfauna er afgørende som fødegrundlag for de 
små dykænder på udpegningsgrundlaget, troldand, bjergand og hvinand, 
ligesom også en god og sund bestand af småfisk er afgørende 
som fødegrundlag for toppet skallesluger. 
 
Arterne er sårbare overfor næringsberigelse af deres levesteder.  
 
Den samlede miljømålsætning vurderes ikke at være opfyldt i det marine habitatområde 
og i de tilstødende vandområder Lillebælt og Flensborg Fjord, idet der ikke er opnået god 
økologisk tilstand. Det vurderes, at vandkvaliteten trues af udledningerne 
af næringssalte, herunder især kvælstof fra diffuse kilder. 
 
Derudover er der følgende trusler:  
Pesticider og gifte Området påvirkes af tungmetaller og andre miljøgifte, 
der bl.a. stammer fra bundmalinger på skibe. 
Forstyrrelser: Der er en del lystsejlads i området, som næsten kun 
foregår i sommertiden. Dette vurderes at forstyrre fugle, der fælder i 
området. 
Prædation, jagt og fiskeri: For nogle arter er fiskeri vurderet som en 
trussel i nogle områder mod artens levested, herunder fødegrundlaget. 
Muslingefiskeri med slæbende redskaber kan udgøre en trussel for 
fødegrundlaget for dykænder. 
 
De kommende vandplaner bidrager til at løfte indsatsen med hensyn til forbedret vand-
kvalitet, herunder reduktioner i tilførslen af næringsstoffer og håndteringen af miljø-
fremmede stoffer i større søer, vandløb, fjorde og kystvande.  
 
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.  
 
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. Undtagelse er dog mark 18 og 18-1, som i alt udgør 8,53 ha. Disse 
arealer ligger i område der afvander til Natura 2000 området Flensborg Fjord og Nybøl 
Nor. Udledningen fra arealerne udgør dog kun 0,16% af den samlede udledning til områ-
det og vurderes derfor ikke at kunne påvirke Natura 2000 området og udpegningsgrund-
laget herfor. Den ansøgte udvidelse på Bredbjerg resulterer i en øget udledning til over-
fladevand fra rodzonen på 0,9 kg N/ha i forhold til nudrift. Dette sammenholdt med at 
reduktionspotentialet i området ligger mellem 50 og 75% betyder at der maksimalt vil 
blive udledt 3,8 kg N ekstra til Flensborg Fjord og Nybøl Nord.  
 
Det vurderes derfor at projektet ikke i sig selv vil påvirke Natura 2000 området væsent-
ligt pga. udvaskning af næringsstoffer.  
 
Selvom mark 18 og 18-1 ligger i opland til et sårbart Natura 2000 område, vurderer 
Sønderborg Kommune, at de generelle harmoniregler sammen med et middel 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. Det vurderes ikke som sandsynligt at husdyrtætheden i området vil stige fremover. 
Det vurderes derfor at projektet heller ikke i sammenhæng med andre projekter vil på-
virke Natura 2000 området. 
 
Dermed er det Aabenraa Kommunes vurdering, at udvidelsen på Bredbjerg ikke vil bety-
de en forringelse af Flensborg Fjord og Nybøl Nor og det tilhørende fuglebeskyttelsesom-
råder. 
 

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

I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
 
I det følgende vurderes forekomsten af de bilag IV arter, hvor projektområdet ligger in-
denfor eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer 
indenfor de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV, Faglig 
rapport fra DMU nr.635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i databa-
serne ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredelses-
område.. 
 
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-
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ne i eller grænsende op til udbringningsarealerne skal være omgivet af dyrkningsfri 
bræmmer, målt fra vandhullets øverste kant (kronen). 
Kommunen vurderer, at dyknings-, gødnings- og sprøjtefri bræmmer vil yde vandhuller-
ne beskyttelse mod næringsstoffer tilført via overfladeafstrømning og sikre padderne 
skjul i den tid, yngelen forlader vandhullet. Derfor vurderes det, at gennemførelse af pro-
jektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggelse 
af bræmmer samt oprensning (oprensning kræver tilladelse fra kommunen) af tilgroede 
vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for arten. 
Bræmmer langs vandløb bruges af padder dels som spredningskorridorer og ledelinier 
mellem ynglesteder og dels som rasteområder udenfor yngletiden. Beskyttede vandløb 
skal derfor være omgivet af 2 meter udyrkede bræmmer for at sikre vandløbet som 
spredningskorridor og rasteområde for områdets padder og andre dyrearter. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Det er muligt at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre 
dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Da løvfrøen har været 
i betydelig fremgang igennem de sidste 10 år, vurderes den ikke truet i Danmark. Løv-
frøen yngler i mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lav-
vandede tidvise vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngleti-
den opholder løvfrøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 
Projektområdet omfatter ikke umiddelbart løvfrøens udbredelsesområde, bort set fra 
mark JFD 3 og 4. Der er to mindre vandhuller i tilknytning til disse arealer. Vandhullerne 
er beskyttet af bræmmer. Jvn vilkår 72. 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne væsentligt. Det skal bemærkes, at anlæggel-
se af bræmmer samt oprensning af tilgroede vandhuller vil forbedre livsbetingelserne for 
arten. 
 
Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, hvorfor den er vurderet ikke truet, dog er den fåtallig i Jylland vest for is-
randslinien. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand men kan uden for yngletiden 
opholde sig i dybere vandhuller og vandhuller med forurenet vand. På land kan den fin-
des nær vandhuller under væltede træer o.l. 
På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projekt-
områdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og 
yngel. 
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. 
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Trusler mod arten er næringsberigelse af levesteder, der medfører øget tilgroning og 
tættere vegetation, der forringer yngle og rastemulighederne for markfirben. Udvidelsen 
på Bredbjerg påvirker ikke det nærmest liggende overdrevsareal væsentligt, hvorfor det 
vurdres at udvidelsen ikke vil være en trussel mod markfirbenet.  
 
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. Der er omkring 10 km fra Bredbjerg til Søgårds-
skovene og det vurderes ikke sandsynligt at hasselmusen vil forekomme i nærområdet til 
Bredbjerg.   
 
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. 
 
Grøn mosaikguldsmed. I Sønderjylland forekommer den lokalt bl.a. ved kanaler i Tøn-
dermarsken og omkring Tinglev Sø. Arten forekommer således ikke i projektområdet.  
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer arter 
som butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander, bjergsalamander og skrubtudse, der 
ikke er opført på Habitatdirektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse 
arter gælder de samme betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne ovenfor. 
Bjergsalamander er opført på den danske rødliste som sjælden og næsten truet. Rød-
listen er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sårbare 
eller sjældne i den danske natur. Listen revideres løbende. Ingen af de øvrige paddear-
ter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status af truet i Danmark 
jf. den seneste revision af rødlisten i 2003-2008. Spidssnudet frø, butsnudet frø, løvfrø, 
løgfrø, grøn frø, skruptudse og stor – og lille vandsalamander er dog opført på gullisten 
1997 som opmærksomhedskrævende. Gullisten er en oversigt over plante- og dyrearter, 
der er i tilbagegang i Danmark. 
 
Blandt pattedyrene er både odder, hasselmus og ni flagermusarter fredede og opført på 
rødlisten fra 1997. Listen er under revision og opdatering mangler stadig. 
 
Grøn mosaikguldsmed er ligeledes fredet og rødlistet som næsten truet i Danmark jf. 
revision af rødlisten i 2003-2008.  
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og ud-
bringningsarealer, men vurderer at nogle arter muligvis forekommer i området. 
Kommunen vurderer, under forudsætning af at vilkår 72 overholdes, at driften af area-
lerne ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på 
vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder 
eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne 
være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse 
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med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter eller andre fredede eller rødliste-
de arter. 
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9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik 
(BAT)/renere teknologi 

Redegørelse 
Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder 
renere teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet10, 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 ændring11. 
 
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-
relsen12. 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.  
 
                                                 
10 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
11 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 36. 
12 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 200313. 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. 
  
                                                 
13 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svi-
neproduktion, 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. Vilkår findes i kapitel 2. 
 
Tabel 17 BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse og vurdering 

Staldindretning Afsnit 5.1 

Foder Afsnit 5.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1+6.3 

Affald Afsnit 5.8 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser Afsnit 5.10 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning Afsnit 6 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 6.8 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 8.3 og 8.4 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 8.5 

Management Se nedenstående 

 
Management 
 
Der lægges stor vægt på godt management og god staldhygiejne. Ved at strø godt i sen-
gebåsene og give rigeligt med strøelse ved dyr på dybstrøelse, skabes et tilpas miljø ved 
dyrene.  
 
I sengestalde anvendes madrasser og spåner i køernes lejeareal.  
 
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. 
 
Der føres journal over spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i 
form af mark- og gødningsplan, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæ-
sons spredning.  
  
Vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. 
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Der vil blive udarbejdet beredskabsplan så forholdsregler i forbindelse med rørbrud, 
uheld med gylle, brand mv. er beskrevet. Anlægget efterses dagligt for utætheder mv., 
og der foretages service på anlæggene løbende efter behov. 
 
Efter udvidelsen er der ansat 6-7 medhjælpere, som bliver oplært i de daglige rutiner, 
hvor der også er fokus på at undgå unødigt forbrug af vand, energi, foder mv., samt godt 
management i stalden. Opgaver, der ikke falder ind under den daglige rutine, varetages 
af Frederik Daabeck eller driftleder. 
 
Vurdering 
Godt landmandskab eller management er en vigtig del af BAT. Selvom det er svært at 
kvantificere miljøfordele med hensyn til emissionsreduktioner eller reduktioner i brug af 
energi og vand, er det tydeligt, at ansvarsbevidst driftledelse vil bidrage til en forbedret 
miljøpræstation for en bedrift med intensivt husdyrproduktion. Til forbedring af den ge-
nerelle miljøpræstation for et intensivt husdyrbrug, er det BAT at udføre alle følgende 
punkter:  

 
• identificere og implementere uddannelses- og træningsprogrammer for bedriftsperso-
nale  

 
• føre journal over vand- og energiforbrug, mængde af husdyrfoder, opstået spild og 
spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne  

 
• have en nødfremgangsmåde til at håndtere ikke planlægte emissioner og hændelser  

 
• iværksætte et reparations- og vedligeholdelsesprogram for at sikre, at bygninger og 
udstyr er i driftsklar stand, samt at faciliteterne holdes rene  

 
• planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom levering af materialer og fjernelse af 
produkter og spild, samt  

 
• planlægge gødning af markerne korrekt.  

 
BAT i forhold til management omfatter således procedurer og rutiner, der sikrer at pro-
duktionsapparatet altid fungerer optimalt i forhold til ressourceforbrug samt i forhold til 
mindst mulig påvirkning af det omgivende miljø. Herunder hører det daglige tilsyn med 
dyrene, med staldanlægget, anlæg til opbevaring af husdyrgødning, vandforsyning mv. 
Vedligeholdelsesprogrammer for teknisk udstyr sikrer ligeledes BAT i forhold til manage-
ment. Ansøger har angivet at der føres daglig tjek og løbende service på anlæggene. An-
søger har anført at elforbruget kun opgøres en gang årligt, men da der sker automatisk 
aflæsning af strømforbruget ved forbrug større end 100.000 kwh vil strømforbruget kun-
ne følges måned for måned.  

 
Ved hjælp af robotterne kan data for køernes ydelse mv dagligt følges, hvilket er en del 
af managementet på en kvægbedrift. Ejendommen får sundhedsrådgivning en gang pr. 
måned af dyrlægen, hvilket også medvirker til at produktionsforholdene til stadighed op-
timeres.  

 
Det vurderes at ejendommen med de beskrevne tiltag og de vilkår som er angivet i den-
ne godkendelse vil opfylde kravet til BAT for management.  
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10  Alternative muligheder og 0-alternativet  
 
Ønsket om produktionsændringen er begrundet i behovet for tilpasning til strukturudvik-
lingen i landbruget. Stigende priser på råvarer samt bortfald af tilskud medfører et behov 
for yderligere rationalisering, herunder øget specialisering og en større produktion. Udvi-
delsen er dermed baseret i at bedriften fortsat skal være konkurrencedygtig, tidssvaren-
de og fastholde beskæftigelsen. 
 
0-alternativet 
 
Såfremt der ikke opnås miljøgodkendelse af den ønskede produktionsændring vil Frederik 
Daabeck stå med en ejendom, der ikke er optimal for ham. Det være sig økonomisk men 
også med henblik på systematisering og optimering af arbejdsrutiner. Det vil betyde, at 
ansøger på sigt vil være mindre motiveret for at investere i anlægget, hvilken kan betyde 
forringelser for miljø og dyrevelfærd. En sådan nedslidningsstrategi vil på sigt kunne 
medføre, at ejendommen afhændes. Det vil betyde tab af arbejdspladser på ejendommen 
og i følgeindustrierne samt bidrage til en yderligere affolkning af landdistrikterne. 
 
Med miljøgodkendelsen vil det for ansøger være muligt at opnå en større rationalisering i 
arbejdsgangen, hvilket vil medføre, at det daglige arbejde udføres på den mest optimale 
måde. Dette vil endvidere sikre, at ansøger får større mulighed for at tiltrække kvalifice-
ret arbejdskraft, der kan være med til at aflaste ansøger i det daglige og sikre, at ansø-
ger opnår mere tid til driftsledelse, når der sker en aflastning i det mere manuelle arbej-
de. Ansøger mener derfor, at udvidelsen af dyreholdet samt opførelse af ny stald, ensila-
gepladser og gyllebeholder er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af Bredbjergvej 2. 
 
Alternative muligheder 
 
Placeringen af den nye stald er valgt ud fra, at ejendommen ligger udmærket placeret i 
det åbne land i god afstand til naboer, byzone og lign., hvorfor der ikke har været væ-
sentlige overvejelser omkring alternative placeringer. Staldens placering er den eneste 
mulighed hvis det eksisterende bygningssæt fortsat skal benyttes og ønsket om kort af-
stand til stuehuset tilgodeses. 
 
Ny sengestald indrettes dels med dybstrøelse og dels med sengebåse, spalter og ringka-
nal. For reduktion af ammoniakfordampningen er etableret gylleforsuring. Beslutningen 
herom, er dels truffet ud fra kravene om reduktion af ammoniakfordampning fra nye an-
læg, samt ud fra hensynet til klovsundhed og rent miljø i stalden. I gennem hele indret-
ningen af produktionen er der lagt stor vægt på køernes trivsel, de bedste og mest res-
sourceøkonomiske løsninger, og i stor grad også de bedste løsninger for miljøet. 
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
 
Hvad angår ophør af driften af husdyrbruget vil der blive sikret, at de nødvendige foran-
staltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage i tilfreds-
stillende tilstand.  
 
Gyllekanaler tømmes. Gyllebeholdere vil ligeledes blive tømt medmindre de udlejes. 
Såfremt der på ophørstidspunktet måtte være gyllebeholdere, der er opført uden tilknyt-
ning til det hidtidige bebyggelsesareal, vil gyllebeholderen blive fjernet, når den ikke 
længere er i drift. 
 
Evt. overskudsfoder vil blive afhændet til destruktion. 
 
Evt. fjernelse af bygninger vil foregå efter forskrifter om sortering af byggeaffald. 
 
Forurenende dele på malkeanlæg fjernes, herunder kemikalier til desinfektion og vask. 
Olie/spildeolie fra pumper fjernes 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at idet ejendommen vil blive tømt for dyr og gødning og 
der vil blive foretaget en grundig oprydning på ejendommen, såfremt husdyrproduktio-
nen på denne nedlægges, vil der ikke opstå forurening og negativ påvirkning af det om-
givende miljø. Såfremt produktionen nedlægges vil al foder på ejendommen ligeledes 
skulle bortskaffes. For at sikre at bortskaffelse af alt affald fra ejendommen sker i hen-
hold til den til enhver tid gældende affaldsregulativ er der stillet vilkår til at Aabenraa 
Kommune skal kontaktes med henblik på vejledning i forhold til afvikling af bedriften.  
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
 
Ejendommen leverer mælk til Arla og følger derfor Arlagårdens retningslinier. Ejendom-
men får ca. hvert andet år besøg fra Arlagården.   
 
I forbindelse med at besætningsstørrelsen overstiger 500 DE, skal besætningen være 
tilknyttet sundhedsrådgivning og der skal ligeledes udarbejdes en smittebeskyttelses-
plan, jf. Bek. Om smittebeskyttelse i besætninger med mere end 500 DE. 
 
Ansøger er allerede tilknyttet den ”ny sundhedsrådgivningsaftale” med sin dyrlæge, som 
indebærer at dyrlægen kommer 1 gang om ugen, for at overvåge og optimere sundhe-
den i besætningen i samarbejde med ansøger. Ny Sundhedsrådgivning styrker den fore-
byggende rådgivning, og lader i større udstrækning kvægbrugeren foretage den medicin-
ske behandling af dyrene selv. En del af denne aftale indebærer, at der skal udarbejdes 
en smittebeskyttelsesplan. Denne plan omhandle følgende elementer: 
Besætningens geografiske beliggenhed i forhold til andre besætninger. 
Afgrænsning af besætningsområdet, herunder udendørsarealer. 
Tilførsel af dyr, foder, strøelse, sæd, medicin, redskaber mv. til besætningen. 
Personers adgang til og i besætningen. 
Forebyggelse og sikring mod rotter, mus, fugle og insekter og bekæmpelse i fornødent 
omfang. 
Afgang af dyr til levebrug, slagtning eller destruktion, bortskaffelse af urin, gødning, pro-
dukter, redskaber mv. 
Kritiske punkter i smittebeskyttelsen af besætningen, herunder særlige forhold ved 
udendørsproduktion. 
Hvilke krav, der stilles til smittebeskyttelse og sundhedsovervågning i leverandørbesæt-
ninger. 
Dokumentation for smittebeskyttelsesprocedurer, herunder for besøgende og sundheds-
status for leverandørbesætninger og indkøbte dyr mv. 
 
Hver anden dag kommer der en oversigt fra mejeriet over den leverede mælks kvalitet. 
På denne måde holdes besætningens sundhed overvåget. 
  
Der tages analyser af grovfoderet, når det er lagt i stak. Ud fra analyserne sammensæt-
ter og afstemmer fodringskonsulenten foderplanerne. 
 
Der føres journal over placering af markstakke, hvis der bliver behov for at lægge hus-
dyrgødning eller foder i markstak. Det tilstræbes at alt grovfoder opbevares i plansiloan-
lægget. Ligeledes tilstræbes det at dybstrøelsen fra aflastningsbåse og kælvningsafdeling 
udbringes direkte på marken uden forudgående oplagring. 
 
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. Maskinstation udfører behandlingerne. 
 
Der føres logbog over gyllebeholdernes flydelag osv., og der noteres, når der køres gylle 
ud og flydelaget brydes. Der kontrolleres om flydelaget gendannes, ellers reetableres 
dette. 
 
Ved det daglige opsyn og fastlagte rutiner, overvåges dyr, anlæg og diverse installationer 
og andet materiel. Slidte dele repareres eller udskiftes løbende. Det tilstræbes, at udskif-
te dele på anlæg og maskiner med nyere dele, der hører under betegnelsen BAT (bedre 
tilgængelig teknik), såfremt udskiftningen kan ske uden supplerende miljøgodkendelse. 
Maskinparken holdes endvidere med service, reparationer samt evt. udskiftninger efter 
behov. 
 
Herudover er der en række andre faste procedurer: 
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Der føres logbog over flydelag på gyllebeholdere. 
Autoriseret elinstallatør laver eftersyn på ejendommens el-installationer hvert 5. år. 
Registrering af dyr i CHR. 
Før pumpning af gylle fra forbeholder tjekkes først om der er plads. 
Gyllepumpning overvåges. 
Der er installeret vandure. 
Der føres journal over medicinforbrug 
Der er sundhedsrådgivning af besætningen ugentligt, der er med til at forøge sundheden 
i besætningen og dermed er der færre døde dyr. 
Pulverslukkere kontrolleres årligt. 
Serviceeftersyn på maskiner og malkerobotter overholdes. 
Kontrol af slid på gummiskrabere i stalde – de skiftes lige så snart de ikke skraber or-
dentligt, af hensyn til klovsundhed, udskridningsfare og renlighed i stalden. 
I løbet af dagen holdes anlægget under opsyn og hver aften tages en inspektionsrunde 
på ejendommen, for at tjekke om anlæggene kører som de skal. 
Malkerobotter er med til at styrke egenkontrollen vha. registreringer på computer, hvor-
ved der kan føres et bedre opsyn med den enkelte ko. 
 
Ejendommen leverer mælk til Arla og følger derfor Arlagårdens retningslinier. Ejendom-
men får ca. hvert andet år besøg fra Arlagården.   
 
Ansøger har ingen yderligere forslag til egenkontrol. Så vidt muligt vil det gerne undgås, 
at skulle føre udførlige driftsjournaler, da der jo ikke bruges flere end de nødvendige res-
sourcer i form af råvarer, hjælpestoffer, energi mv. 
 

Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ovenfornævnte foranstaltninger til egenkontrol tilsam-
men med vilkår 76 til 85 sikrer den fornødne egenkontrol på ejendommen. Vilkårene skal 
sikre at betingelserne for denne miljøgodkendelse overholdes og kan dokumenteres.  



 

 

96

 

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, Planta-
gevej 4, 6330 Padborg eller til post@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender umiddel-
bart 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 8. september 2010 i Lokal - Bladet Budstik-
ken, Aabenraa. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag 
den 6. oktober 2010 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klage-
fristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at en klage over denne § 12 miljøgodkendelse ikke har 
opsættende virkning med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet jf. § 81. stk. 3, 
idet der ikke er stillet vilkår om de landskabelige værdier i henhold til § 27, stk. 1, nr. 3. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• afgørelsens adressat 
• Miljøministeren 
• Enhver, der har en individuel 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 konsekvensområde fremgår af bilag 2. 
 

• Ansøger Frederik Daabeck, Bredbjergvej 2, 6200 Aabenraa 
• Nabo Morten Christensen og Marie F.I. Hansen, Bredbjergvej 1, 6200 Aabenraa 
• Nabo Kjestine Marie Pedersen, Skovbølgårdvej 7, 6200 Aabenraa 
• Nabo og Bortforpagter Preben og Karen M A Petersen, Bovrup Storegade 1A, 6200 

Aabenraa 
• Nabo Bente og Arne H. Tranberg, Bovrup Storegade 1B, 6200 Aabenraa 
• Bortforpagter Jørgen Ivar Hansen, Kobberholm 12, 6400 Sønderborg 
• Bortforpagter Jens P. Fenn Hansen, Brokbjergvej 15, 6200 Aabenraa  
• Bortforpagter Ellen Lydiksen, Dalsvinget 183, 8600 Silkeborg 
• Bortforpagter Michael Sørensen, Bovrup Kirkevej 65, 6200 Aabenraa  
• Bortforpagter Ingrid Petersen, Storegade 32, 6200 Aabenraa  
• Jens Frederik Daabeck, Gl. Tøndervej 25, 6200 Aabenraa 
• Modtager af husdyrgødning Michael Warncke, Blansvej 22, 6200 Aabenraa 
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• Modtager af husdyrgødning Lorens Peter Jørgensen, Naldtangvej 1, 6200 Aaben-
raa 

• Modtager af husdyrgødning Michael Sørensen, Varnæsvej 709, 6200 Aabenraa By 
• Miljørådgiver Anny Hansen, Landbosyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, 

aha@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 

 
Desuden er udkast og afgørelse sendt til orientering til Sønderborg Kommunes miljøafde-
ling på landbrug@sonderborg.dk  
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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 2 godkendelse, skemanr. 3672, version 8, genereret 

den 13. april 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 14. april 2010 
1.1. Bygningsoversigt 
1.2. Bygningsoversigt med staldnumre som i husdyrgodkendelse.dk 
1.3. Anlægstegning med befæstede arealer, lys mv. 
1.4. Anlægstegning med afløbsforhold 
1.5. lokalisering og afstandskrav 
1.6. Interne transportruter 
1.7. + 1.7a + 1.7b harmoniarealer og transportruter  
1.8. Fuldmagt 
1.9. Supplerende Oplysningsskema til www.husdyrgodkendelse.dk  
1.10. Kapacitetsberegning 
1.11. Arealer udenfor udbringningsarealet 
 

 
2. Lokalisering i forhold til byzone mv. 
 
3. Høringssvar fra Sønderborg Kommune vedr. arealer i Sønderborg Kommune 
 
4. Beregning af udvaskning mht. til skrabning af spalterne 
 
5. Konsekvensområde for lugt 
 
 

 
 
 






































































































































































































































































































































































































































